Protokół Nr XII/2019
z sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie
w dniu 5 lipca 2019 r.
Ad.pkt.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stąporkowie Jacek Kołodziej otworzył XII w bieżącej
kadencji obrady sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie.
Poinformował, iż sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, czyli na wniosek Burmistrza.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 Radnych w obradach udział bierze
13 radnych, co zgodnie z ustawą czyni Radę zdolną do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Lista obecności radnych zostaje załączona do niniejszego protokołu i stanowi jego integralną
część.
Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO a także
art.20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2019 r.
poz.506 t.j.) poinformował, iż obrady sesji są nagrywane oraz transmitowane na żywo.
Ad.pkt.2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w dniu 3 lipca br. do Rady Miejskiej
wpłynął przygotowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stąporkowie, który został pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem.
W związku z tym, iż wnioskodawcą sesji był Burmistrz Stąporkowa Przewodniczący Rady
Miejskiej zapytał, czy wnioskodawca sesji wyraża zgodę na wprowadzenie do porządku
obrad powyższego projektu uchwały.
Burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska wyraziła zgodę na wprowadzenie przedstawionego
projektu uchwały do porządku obrad XII sesji.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie
wniosku o wprowadzenie do porządku obrad sesji do pkt. 3 ppkt. d) projektu uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Stąporkowie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęła wniosek
o wprowadzenie do pkt.3 ppkt.d) powyższego projektu uchwały.
Głosowało 13 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych, czy mają uwagi bądź propozycje do
porządku obrad po naniesionych zmianach. W związku z ich brakiem odczytał proponowany
porządek obrad, który przedstawiał się następująco.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
b) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie i powołania komisji konkursowej do jego
przeprowadzenia,
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c) zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie
Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
d) rozpatrzenia skargi na działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Stąporkowie.
4. Zamknięcie obrad sesji.
W związku z brakiem uwag i propozycji do odczytanego porządku obrad Przewodniczący
Rady Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęła porządek obrad
XII sesji.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Ad.pkt.3.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projekty uchwał zaopiniowane
pozytywnie, co do zgodności z prawem zostały szczegółowo omówione na wspólnym
posiedzeniu komisji i z uwagi, iż wszyscy radni są w ich posiadaniu nie zachodzi potrzeba
odczytywania.
Ad.pkt.3.ppkt.a) Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy.
W związku z brakiem pytań i uwag do powyższego projektu uchwały Przewodniczący Rady
Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XII/82/2019 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Ad.pkt.3.ppkt.b) Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
i powołania komisji konkursowej do jego przeprowadzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stąporkowie i powołania komisji konkursowej do jego przeprowadzenia wraz z ustalonym
na wspólnym posiedzeniu komisji składem osobowym zespołu, który przedstawiał się
następująco:
1. Fitas Andrzej— przedstawiciel podmiotu tworzącego będący lekarzem
2. Chrzan Krzysztof— przedstawiciel podmiotu tworzącego
3. Kołodziej Jacek— przedstawiciel podmiotu tworzącego
4. Świerczyński Łukasz— przedstawiciel podmiotu tworzącego
5. Dąbrowski Sławomir— przedstawiciel podmiotu tworzącego
6. Kołodziej Elżbieta— przedstawiciel podmiotu tworzącego
7. Kłys Łukasz — przedstawiciel Rady Społecznej SPZOZ w Stąporkowie.
Wszyscy radni wchodzący w skład komisji konkursowej wyrazili zgodę na udział w jej
pracach.
Radny Edward Mazur wyraził wątpliwości, czy przedstawiciel podmiotu tworzącego będący
lekarzem wyraził zgodę na udział w pracach komisji.
Pani Burmistrz Dorota Łukomska wyjaśniła, że pan doktor wyraził zgodę na udział
w pracach komisji.
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Radny Edward Mazur zapytał, czy pani Burmistrz dysponuje pismem w tej sprawie, czy też
pan doktor wyraził zgodę tylko w formie ustnej.
Pani Burmistrz Dorota Łukomska wyjaśniła, że pan doktor wyraził zgodę ustną.
W związku z brakiem dalszych pytań i uwag do powyższego projektu uchwały
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym:
za- 12 głosów
przeciw- 0 głosów
wstrzymało się- 1 głos
podjęła uchwałę Nr XII/83/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie i powołania
komisji konkursowej do jego przeprowadzenia, która stanowi integralną część niniejszego
protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Ad.pkt.3.ppkt.c) Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały
Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których
właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
W związku z brakiem pytań i uwag do powyższego projektu uchwały Przewodniczący Rady
Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XII/84/2019 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub
zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Ad.pkt.3.ppkt.d) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
Głos zabrał Radny Edward Mazur. Powiedział, że jego zdaniem niniejszą skargę uznać należy
za zasadną z uwagi na fakt, iż nie można w nienależyty sposób traktować zarówno osoby
chorej jak i jej opiekuna. Podkreślił, że opiekunka pacjentki odsyłana była
od pielęgniarki do lekarza i nikt jej nie pomógł. Radny Edward Mazur stanowczo powiedział,
że tak dalej być nie może, bo pacjenci powinni być traktowani godnie.
W związku z brakiem dalszych pytań i uwag do powyższego projektu uchwały
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym:
za- 7 głosów
przeciw- 5 głosów
wstrzymało się- 1 głos
podjęła uchwałę Nr XII/85/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie, która stanowi
integralną część niniejszego protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
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Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Ad.pkt.4.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stąporkowie Jacek Kołodziej z uwagi na wyczerpanie
porządku zamknął obrady XII sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie dziękując wszystkim
za przybycie.
Protokołowała:
Karolina Rokita
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej

