
PROTOKÓŁ NR 21.2016

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu 6 października 2016 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 730 – 845.

Radnych obecnych wg załączonej listy obecności – 14
Radnych nieobecnych – 1

1. Maksymilian Grzyb - usprawiedliwiony

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie  projektu ustawy o zmianie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych – w zakresie utworzenia tzw. sieci szpitali.

4.  Zamknięcie obrad. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA:

Ad. 1.  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Mateusz  Kluba otworzył  sesję  i  po  
powitaniu radnych  oświadczył, że zgodnie z listą obecności jest kworum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności  
radnych stanowią załącznik do protokołu.
Dzisiejszą  sesję  od  strony  prawnej  będzie  obsługiwał  Radca  Prawny  
Bogusława Raczyńska – Cer.
Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana na wniosek 
radnych i dotyczy  jednego punktu.
Radnych obecnych – 13.

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad.
Zaproponowano  następną  osobę  z  listy  obecności  Radnego  Romana  
Kudelskiego, który wyraził zgodę.
Sekretarzem obrad został wybrany Radny Roman Kudelski 12 głosami,  
przy 1 głosie wstrzymującym się.

O godz. 7.35 przybył radny Damian Pilarz. Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 14.
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Ad. 3. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie  projektu ustawy o zmianie ustawy 
o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  
publicznych – w zakresie utworzenia tzw. sieci szpitali.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poinformował, że w materiałach 
które dostali radni są dwa stanowiska, jedno jest bardziej obszerne drugie 
mniej,  chciałby  aby  Rada  wypowiedziała  się  nad  przygotowanymi  
stanowiskami.  Odczytał w/w stanowiska. 
- Radny Roman Kudelski przybliżył  temat  dotyczący projektu ustawy o 
świadczeniach  opieki  zdrowotnej   w  zakresie  utworzenia  tzw  sieci  
szpitali. Poinformował, że powiat  przyjął stanowisko w tej sprawie. 
-  Radny Wojciech Droś  zapytał Burmistrza jakie jest stanowisko powiatu 
i starosty kłobuckiego w tej sprawie. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, sytuacja odnośnie szpitala  
jest gorąca i wszystko co jest robione jest po to aby ten szpital pozostał w 
Krzepicach.  Stanowisko powiatu ma i może zapoznać z nim Radnych,  
stanowisko to jest wyraźne że dwa szpitale mają pozostać.  Po rozmowie  
ze starostą ustalono, że będzie wszystko robione aby pozostały te dwa  
szpitale,  były już spotkania   w tej  sprawie przedstawił  co zostało już  
wykonane.  Podjęte dzisiaj stanowisko zostanie przesłane do wszystkich 
instytucji  które  mogą  pomóc  żeby  funkcjonowały  te  dwa  szpitale.  
Rozmawiał z wójtami tych gmin co należą do naszego szpitala i również 
oni  mają  podejmować  takie  stanowiska  aby  szpital  w  Krzepicach  
pozostał. 
-  Radny Wojciech Droś zapytał czy jest jasne stanowisko starosty czy ma 
to być szpital w Krzepicach i szpital w Kłobucku, czy szpital w Kłobucku 
z oddziałem w Krzepicach. 
-   Radny  Roman  Kudelski  odpowiedział,  że  na  dzień  dzisiejszy  jest  
ogłoszony nabór na stanowisko Dyrektora, który może zmienić statut,  
możliwość połączenia była brana pod uwagę. 
- Radny Rafał Balcerzak  zapytał, wie że 13 września odbyła się też sesja 
Rady Powiatu  na której było stanowisko odnośnie   szpitala kłobuckiego i 
szpitala w Krzepicach czy było to jednogłośne stanowisko.  
-  Radny  Roma Kudelski   odpowiedział,  że  jako pracownik  starostwa  
przygotował  to  stanowisko,  które  nie  było  przyjęte  jednogłośnie,  
ponieważ opozycja była przeciwko stanowisku, 1 radny wyszedł.  
-  Sekretarz  Zbigniew  Sosin  odczytał   stanowisko  Rady  Powiatu   
dotyczące założeń „Strategii zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce 
na lata 2016-2018”.
- Radny Wojciech Droś  stwierdził, że w tym stanowisku nie ma ani słowa 
o  szpitalu w Krzepicach. 
- Radny Roman Kudelski odpowiedział,  że wcześniej już mówił, że  29 
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tego miesiąca  był dopiero opublikowany projekt  ustawy, przygotowując 
to stanowisko  Rada Powiatu nie znała rozporządzenia i sieci szpitali  
dlatego opisane są wszystkie te założenia.  
-  Radny Grzegorz Mońka uważa, że należy podjąć jasne stanowisko i  
przesłać je ościennym gminom, radnym powiatowym, posłom, senatorom, 
ministerstwu zdrowia. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział,  że  taki  właśnie  
był zamiar aby  nasze stanowisko zostało przekazane jak wspomniał Pan 
Mońka. 
- Następnie  Radni uznali  że Rada Powiatu powinna określić jasno swoje 
stanowisko odnośnie szpitala w Krzepicach. 
- Radny Wojciech Droś uważa że jeszcze powinno być jasne stanowisko 
naszych  mieszkańców,  powinny  być  zbierane  podpisy,  również  w  
gminach ościennych powinno być podjęte takie stanowisko. 
-  Radny Dariusz Pilśniak odniósł się do wypowiedzi radnego Drosia,  nie 
można  czekać  aż  na  powyższy  temat  wypowie  się  starostwo,    jako  
mieszkańcy gminy Krzepice musimy działać szybko,  opowiedzieć się że 
jesteśmy przeciwni likwidacji naszego szpitala. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  powiedział, że to stanowisko w 
niczym nie  przeszkadza, nie blokuje jest to stanowisko naszej Rady, to co 
Burmistrz podkreślił każda gmina będzie   miała swoje stanowisko jakby 
poparcie dla tych działań. To co zostało zgłoszone aby wystąpić do Rady 
Powiatu   aby  określiła   swoje  stanowisko  w  stosunku  do  szpitala   
krzepickiego,  natomiast  to  nad  czym dzisiaj  jest  debata  jest  to  nasze  
stanowisko, naszej Rady z naszego terenu.  
-  Radny Wojciech Droś uważa, że  Rada musi znać stanowisko Powiatu, 
bo jesteśmy jedną  cząstką  tego powiatu, dość istotną i społeczeństwo  
powinno znać  stanowisko powiatu. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  powiedział, że są przygotowane 
dwa projekty stanowiska, jedno  bardziej rozbudowane, drugie krótsze i  
bardziej skonkretyzowane. Należy wybrać który projekt Rada przyjmie.  
Poddał pod głosowanie pierwszy projekt stanowiska  ten  krótszy,  za  
przyjęciem głosowało 11 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.  
- Radny Roman Kudelski  proponuje  aby w pierwszym zdaniu  tego  
stanowiska  zmienić słowo  projekt  na strategie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba proponuje aby wykreślić  słowo 
„projektem”  bo dalej jest  napisane Strategia zmian. Dalej analizowano 
zapisy w  proponowanym stanowisku. Po dyskusji nad tym projektem  
Przewodniczący zapytał czy będą jeszcze jakieś uwagi co do projektu, nie 
zgłoszono więcej uwag, poddał pod głosowanie Stanowisko Nr 2.2016  w 
sprawie  zagrożenia  dalszego  funkcjonowania  Szpitala  Rejonowego  w  
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Krzepicach,  za  przyjęciem  w/w  stanowiska  głosowało  14   radnych,  
jednogłośnie. 
Następnie  poddał  pod  głosowanie  wniosek Radnego  Mońki  aby  
Starostwo   zajęło   jednoznaczne   stanowiska  dotyczącego   formy  
organizacyjnej  dalszego  funkcjonowania  Szpitala  Rejonowego  w  
Krzepicach   w  kontekście  przewidywanych  zmian   sieci  szpitali.  Za  
przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych jednogłośnie. 
Odczytał zaproszenie dla Radnych, które wpłynęło od Dyrekcji Szkoły  
Podstawowej Nr 1 w Krzepicach i Dyrekcji Gimnazjum w Krzepicach na 
uroczyste oddanie boiska szkolnego, które odbędzie się 14 października  o 
godz. 10.00.  
- Mieszkaniec Romuald Cieśla odczytał list otwarty  dotyczący Szpitala w 
Krzepicach. 

Ad.  4. Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  
podziękował  za  udział  w  sesji  i   o  godz.  845 zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej.

Protokołowała:                        Sekretarz Obrad:                     Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                  Roman Kudelski                    Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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