PROTOKÓŁ NR XXVI/03

PROTOKÓŁ Z XXVI SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO
która odbyła si 25 wrze nia 2003 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.

Stan radnych – 23
Obecnych – 23
Ad. 1

XXVI Sesj Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodnicz cy Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Zbigniew Mencwal o godzinie 10.00. W imieniu Powiatu powitał go ci
przybyłych na Sesj oraz Radnych Powiatu.
Prowadz cy stwierdził quorum, gdy na sali było 23 radnych (lista obecno ci w zał czeniu –
zał cznik nr 1).
Zaproponował, aby obsług prawn sesji prowadził radca prawny mecenas Jerzy Kubiak.
P. Przewodnicz cy przyst pił do realizacji porz dku obrad XXIV sesji Rady Powiatu
Pabianickiego (zał cznik nr 2).
P. Przewodnicz cy poinformował, e sesja została zwołana na wniosek grupy radnych.
P. Florian Wla lak przekazał list otwarty Prezydenta Miasta Pabianic Jana Bernera do
Rady Powiatu Pabianickiego.
Ad. 2

Dotyczy punktu: powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
P. Przewodnicz cy zaproponował, aby w dniu dzisiejszym Komisja Uchwał i Wniosków pracowała w nast puj cym składzie:
- p. Robert Kraska – wyraził zgod ;
- p. Justyna Kudaj – wyraziła zgod
Ad. 3

Dotyczy pkt.: „Informacja Starosty Pabianickiego o działalno ci Zarz du Powiatu
w okresie mi dzy sesjami”.
Informacj tak przedstawił Starosta Powiatu Pabianickiego – p. Grzegorz Janczak
(zał cznik nr 3).
Ad. 4

Dotyczy punktu: „Przyj cie uchwały w sprawie utworzenia Samodzielnego
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach”.
P. Przewodnicz cy przedstawił kolejno , w jakiej b dzie omawiany w/w punkt
porz dku obrad:
1. Przedstawienie przez wnioskodawców projektu uchwały wraz z uzasadnieniem
1

2. Opinie Komisji Rady, które rozpatrywały w/w projekt uchwały.
3. Dyskusja
P. Florian Wla lak w imieniu koalicji opozycji zgłosił wniosek o zdj cie punktu 4 z
porz dku obrad sesji, a w zamian za to upowa nienie Zarz du Powiatu do przeprowadzenia
rozmów z Prezydentem Miasta w celu wypracowania wspólnego stanowiska co do
przyszło ci szpitala.
P. Krzysztof Hanke, w imieniu wnioskodawców odczytał apel z pro b o przyj cie
w/w uchwały (zał cznik nr 4).
Przewodnicz cy komisji: Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu,
Rewizyjnej, Bud etu i Finansów oraz Statutowo-Regulaminowej poinformowali, e komisje
pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.
P. Jarosław Habura poprosił o przedstawienie wniosku grupy radnych wraz z
uzasadnieniem.
P. Przewodnicz cy odczytał uzasadnienie do wniosku wraz wymienieniem nazwisk
radnych podpisanych pod wnioskiem (zał cznik nr 5).
P. J. Habura zapytał, czy pod wnioskiem podpisał si te Przewodnicz cy Rady
Powiatu Pabianickiego – p. Zbigniew Mencwal
P. Przewodnicz cy odpowiedział, e nie podpisał si pod w/w wnioskiem albowiem
nie reprezentuje wnioskodawców lecz cał Rad .
P. Przewodnicz cy przeszedł do wniosku zgłoszonego przez radnego Floriana
Wla laka dotycz cego skre lenia pkt. 4 z porz dku obrad sesji, a w zamian za to
upowa nienia Zarz du Powiatu do podj cia rozmów z Prezydentem Miasta o przyszło ci
szpitala.
P. Rogalewicz, w imieniu wnioskodawców, powiedział, i nie wyra aj zgody na
skre lenie pkt 4 z porz dku obrad XXVI sesji.
P. Piotr Adamski przedstawił krótko histori SP ZOZ od 1989 roku (zał cznik nr 6).
Nast pnie odczytał pytania (zał cznik nr 7) jakie skierował do dyrektora SP ZOZ w
Pabianicach i odpowied jak otrzymał od dyrektora Jacka Dyba (zał cznik nr 8).
Wiceprezydent Pabianic Hieronim Ratajski odczytał list otwarty Prezydenta Pabianic
Jana Bernera skierowany do Radnych Powiatu Pabianickiego (zał cznik nr 9).
P. Krzysztof Hanke zło ył wniosek, który był kontynuacj pierwszego wyst pienia. W
imieniu wnioskodawców wnie upowa nienie Przewodnicz cego Rady Powiatu i Starosty
Powiatu do utworzenia za zgod Przewodnicz cego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta
Pabianic Powiatowo-Miejskiego zespołu do spraw promocji i ochrony zdrowia. Zespół ten
miałby podj prób rozwi zania wszystkich zagadnie zwi zanych z wykonywaniem usług
medycznych dla mieszka ców powiatu pabianickiego.
P. Florian Wla lak powiedział, e działanie, które zaproponował radny Hanke jest
mo liwe i ma sens je li nie zostanie podj ta uchwała o utworzeniu nowego szpitala. Poprosił
o wycofanie w/w uchwały.
P. Adamski powiedział, e chciałby rozszerzy w/w wniosek o zdanie „ i w zwi zku z
tym wycofuje si uchwał w sprawie utworzenia Samodzielnego Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach”.
P. Jarosław Habura zaproponował, by powróci do dalszego funkcjonowania
powołanej wcze niej Miejsko – Powiatowej Komisji ds. SP ZOZ, który przestał działa , ale
mógłby wznowi swoj prac , by mo e wówczas powstałaby jaka koncepcja rozwi zania
problemu słu by zdrowia na terenie powiatu pabianickiego, a nie powstałaby, zdecydowanie
przedwczesny (zdaniem p. Habury) projekt uchwały. Stwierdził, e podj cie dzisiejszej
uchwały niczego nie zmieni. Zaapelował o wycofanie w/w projektu uchwały w sprawie
utworzenia Samodzielnego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Pabianicach.
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P. Przewodnicz cy poinformował, e gdyby została dzisiaj podj ta w/w uchwała, to
weszłaby ona w ycie dopiero z dniem 1 stycznia 2004 roku. Podkre lił, e cz ciowa racja
jest te po stronie wyst puj cych odno nie tego, e wspólna dobra wola i działanie miasta i
powiatu mogłaby prowadzi do tego, e w/w uchwała jednej lub drugiej rady nie byłaby
zaskar ona.
P. Adamski poinformował, i to on przewodniczył komisji miejsko-powiatowej do
spraw ZOZ-u, i e okazało si , i komisja wykonała swoje zadanie. Powiedział, e jest w
stanie podj si nadal przewodniczenia komisji w poszerzonym składzie, jednocze nie
zaapelował do wnioskodawców o zło enie wniosku odno nie powołania komisji przez Rad , i
wycofanie projektu uchwały.
Przewodnicz cy Rady Miejskiej w Pabianicach – p. Jerzy Marynowski powiedział, i
uchwała nie jest dopracowana, gdy nie ma statutu. Stwierdził, e wspólnie, Rada Miejska i
Rada Powiatu, powinni doj do porozumienia.
P. Wla lak, z uwagi na wniosek p. K. Hanke, wycofał swój wniosek dotycz cy
powołania zespołu pracowników funkcjonalnych tzn. Starosty i jego słu b oraz Prezydenta i
jego słu b.
Pan Adamski powiedział, i chciałby rozszerzy przedstawiony wy ej wniosek o
jedno zdanie: w zwi zku z tym zdejmuje si z porz dku obrad uchwał o powołaniu SP ZOZu. Powiedział, i negocjacje polegaj na tym, e najpierw prowadzi si konsultacje, ustalenia
a pó niej podejmuje decyzj na podstawie zebranych wcze niej informacji i taka jest
motywacja, takie jest uzasadnienie.
Starosta Powiatu Pabianickiego – p. Grzegorz Janczak (jednocze nie członek
Komitetu Steruj cego ds. restrukturyzacji słu by zdrowia przy Marszałku Województwa
Łódzkiego) zwrócił uwag , i wskazuje si tu na wzorce innych szpitali miejskich np. w
Łodzi. Trzeba tu jednak zada pytanie, czy Łodzi jako miasta, czy jako powiatu?
P. Edward Rogalewicz powiedział, e za podj ciem w/w uchwały przemawiaj dwa
argumenty: to, e b dzie to uchwała intencyjna i e mo na w tym kierunku i , jednak czy
pójdziemy, to b dzie to zale ało od uzgodnie ; uchwała ta byłaby jednocze nie podstaw do
przyj cia wniosku o upowa nieniu przez Rad Przewodnicz cego i Starosty Powiatu
Pabianickiego do przeprowadzenia rozmów a wcze niej utworzenia odpowiedniego zespołu.
P. Jarosław Habura powiedział, e nie przes dzaj czy ten zespół ma powsta i w
jakim składzie. Powiedział, e s za tym, eby ten zespół zaistniał.
P. Halina Bakus zgłosiła wniosek formalny o 15 minutow przerw .
P. Przewodnicz cy ogłosił 15-minutow przerw .
Kierownik Poradni Specjalistycznych przy SP ZOZ w Pabianicach - p. Krystyna
Wi niewska powiedziała, i wszelkie zmiany odbywaj si z wielkim opó nieniem. Ko czy
si okres składania ofert na rok 2004. Od tego jakie oferty zło ymy i jaki status do nich
zostanie doł czony taki b dzie kontrakt. Stwierdziła, e na dzie dzisiejszy nie ma szans, na
podpisanie dobrych kontraktów. Dodała, e na dzie dzisiejszy szpital ma sprz t, ale nie ma
rodków na uko czenie oddziału ratownictwa. Powiedziała, e szpital oczekuje od Radnych
deklaracji, bo sami nie s władni do podejmowania jakichkolwiek decyzji. Zaapelowała do
władz samorz dowych o pomoc.
Przewodnicz ca Rady Powiatu Pabianickiego I Kadencji – p. Urszula Kraska
zaapelowała o wypracowanie wspólnego stanowiska przez władze miasta i władze powiatu w
sprawie SP ZOZ dla dobra mieszka ców Pabianic (zał cznik nr 10).
P. Halina Fisiak powiedziała, e przy tworzeniu Rady Społecznej SP ZOZ Rada
Miejska nie wyraziła zgody na wej cie w jej skład przedstawiciela powiatu w osobie
Wicestarosty Powiatu Pabianickiego – p. Barbary Górniak, co przekonało władze powiatu o
braku mo liwo ci porozumienia z władzami miasta. Podkre liła, e w w/w Radzie nie ma
adnego reprezentanta powiatu.
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Starosta Powiatu Pabianickiego – p. Grzegorz Janczak powiedział, e szpital jako
powiatowy byłby bli ej statusu szpitala wojewódzkiego.
P. Przewodnicz cy przekazał przewodniczenie sesji Wiceprzewodnicz cemu Rady
Powiatu p. Włodzimierzowi Alwasiakowi.
P. Zbigniew Mencwal powiedział, e projekt i uchwała s intencyjne a wej cie w
ycie ma by od 1 stycznia 2004 roku.
Powiedział, e dobrze by było, eby wszyscy radni wypowiedzieli si na komisjach w
tej sprawie. Nie było głosów PO i PIS, LPR, Samoobrony. W obecnej i poprzedniej kadencji
były podejmowane 5 razy próby regulowania stanu prawnego szpitala, dwie próby
reorganizacji, dwie próby podziału na lecznictwo otwarte i zamkni te, trzy próby przej cia
szpitala przez sejmik wojewódzki. Powiedział, e b dzie głosował za przyj ciem w/w
uchwały.
P. Barbara Górniak zgłosiła wniosek o głosowanie nad uchwał o powołaniu
Samodzielnego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach i o
upowa nienie Przewodnicz cego i Starosty do utworzenia zespołu powiatowo-miejskiego ds.
ochrony i promocji zdrowia.
P. Piotr Adamski powiedział, i przedstawiona uchwała zawiera wiele przeszkód
merytorycznych:
1. wyposa enie w maj tek;
2. brak rodków na wynagrodzenia pracowników, którzy maj przygotowywa
podstawow organizacj , negocjowa kontrakty
3. brak porozumienia z organem zało ycielskim, brak negocjacji.
Stwierdził, i wykazał, e przedstawiane argumenty nie s „trafione”, i e zrobił to ustami
fachowców. Powiedział, e nic nie mówi si o długach, a jest to bardzo wa na sprawa.
Zaapelował o rozwag radnych, by nie podejmowa w/w uchwały. Uwa a, e pierwszy krok,
który powinien by dzisiaj zrobiony, to podj cie rozmów z organem zało ycielskim.
P. Adamski poinformował, e zostanie zgłoszony wniosek o głosowanie imienne.
P. Florian Wla lak uwa a, i przedstawiona uchwała nie jest uchwał intencyjn , a
decyzyjn . Stwierdził, i najpierw powinny by załatwione nast puj ce sprawy:
– spotkanie ze słu bami prezydenta;
– szukanie drogi do zredukowania długu SP ZOZ;
– wspieranie kierownictwa szpitala, by zostały zawarte jak najlepsze kontrakty
– utworzenie oddziału ratownictwa.
Powiedział, chc c pomóc szpitalowi powinno si zacz od powstania zespołu, stwierdził
natomiast, e zaproponowana wersja mija si z rzeczywisto ci .
Zapytał, dlaczego w tej uchwale nie wyodr bnia si lecznictwa zamkni tego i otwartego.
P. Rogalewicz zgłosił wniosek, autopoprawk
o dopisanie § 4. Podstawowym
zakresem działania jest prowadzenie oddziałów szpitalnych, oddziału ratownictwa
medycznego, zakładu rehabilitacji oraz przychodni specjalistycznych dla mieszka ców
Powiatu Pabianickiego.
P. Krystyna Rendecka poinformowała, e z programem zapoznała si ju Rada
Społeczna SP ZOZ. W programie tym jest zawarty plan poszerzenia oferty SP ZOZ. Nie ma
zwolnie pracowników, a plan zło ony na 2004 rok opiewa na kwot 2 mln złotych.
P. Adamski zgłosił wniosek o głosowanie imienne.
P. Przewodnicz cy poddał pod głosowanie wniosek p. Adamskiego dotycz cy
głosowania imiennego. W wyniku głosowania:
za – 11,
przeciw – 12,
wstrzymuj cych si – 0
wniosek został odrzucony
P. Przewodnicz cy poddał pod głosowanie Uchwał Nr XXVI/64/03 w sprawie
utworzenia Samodzielnego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Pabianicach. W wyniku głosowania:
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za –12,
przeciw – 11,
wstrzymuj cych si – 0
w/w uchwała została podj ta.
P. Przewodnicz cy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego
Krzysztofa Hanke dotycz cy upowa nienia Przewodnicz cego Rady Powiatu i Starosty
Powiatu do utworzenia za zgod Przewodnicz cego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta
Pabianic Powiatowo-Miejskiego zespołu do spraw promocji i ochrony zdrowia. Zespół ten
miałby podj prób rozwi zania wszystkich zagadnie zwi zanych z wykonywaniem usług
medycznych dla mieszka ców powiatu pabianickiego. W wyniku głosowania:
za –23,
przeciw – 0,
wstrzymuj cych si – 0
w/w wniosek został przyj ty.
Ad. 5

Ad. 6

Dotyczy punktu: „Interpelacje i zapytania radnych.”
W tym punkcie nikt nie zabierał głosu.

Dotyczy punktu: „ Wnioski i komunikaty”.
W tym punkcie nikt nie zabierał głosu.

Ad. 7

Wobec wyczerpania porz dku obrad Przewodnicz cy Rady Powiatu Pabianickiego
– p. Zbigniew Mencwal zamkn ł obrady XXVI Sesji. Zako czenie nast piło o godzinie 1410.
Przewodnicz cy Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Zbigniew Mencwal
Protokołowały:
Aneta Bro yna
Beata Rusek

Zał czniki do wgl du w Biurze Rady.
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