Dzierżoniów, 19 października 2015 r.

APEL
KLUBU RADNYCH „PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ”
POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
Na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o., w dniu 16 października
br. zamieszczono informację o podjęciu przez Zarząd Szpitala decyzji „o zakończeniu z dniem
1 listopada 2015 r. działalności oddziału ortopedycznego”, w związku z tym Klub Radnych „Prawo
i Sprawiedliwość” wzywa Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego, który zgodnie z Kodeksem handlowy pełni
funkcję właściciela Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o., w składzie:
starosta - Janusz Guzek,
wicestarosta - Marek Piorun,
vczłonkowie Zarządu Powiatu - Jarosław Tyniec i Krzysztof Nawrot,
a także Przewodniczącego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego - Mariana Kowala do natychmiastowego
podania się do dymisji.

Uzasadnienie

W związku z decyzją Prezesa Zarządu Szpitala - Macieja Smolarza o likwidacji oddziału
ortopedycznego, wyrażamy przekonanie, że Zarząd Powiatu jako właściciel Spółki stracił wpływ na decyzje
podejmowane przez władze Szpitala Powiatowego, bądź też podejmuje decyzje w skandalicznym trybie,
z absolutnym lekceważeniem Rady Powiatu. Oddział ortopedyczny, uważany jest powszechnie za jeden
z najlepszych oddziałów w Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie Sp. z o.o. Dopuszczenie przez Zarząd
Powiatu do likwidacji tego oddziału, jest w naszym przekonaniu działaniem skrajnie nieodpowiedzialnym
i wymierzonym w pacjentów - mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego.
Dopuszczenie do likwidacji oddziału w trakcie niezakończonej sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu
poświęconej sytuacji Szpitala Powiatowego, która z niezrozumiałych przyczyn przerwana została aż do
27 października 2015 r. (po wyborach) głosami koalicji PO, OBS, PSL, uważamy za absolutny skandal!
Zarząd Powiatu zobowiązał się do przedstawienia informacji o stanie ekonomiczno-finansowym Szpitala
i analiz związanych z funkcjonowaniem jego oddziałów, w tym ortopedii. Nie wykonał tego.
W tej sytuacji dalsze pełnienie funkcji przez obecny skład osobowy Zarządu Powiatu oceniamy
jako zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu.
Niedawno odmówiono zwołania jeszcze jednej, dodatkowej sesji poświęconej sytuacji Szpitala
Powiatowego. Zlekceważono wniosek grupy radnych zatroskanych losem Szpitala Powiatowego, w tym
oddziału ortopedycznego. Uważamy, że funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu nie może w związku
z tym dłużej pełnić także dotychczasowy jej przewodniczący - Marian Kowal, organizujący pracę Rady.
W związku z powyższym wezwanie Zarządu Powiatu oraz Przewodniczącego Rady Powiatu, do złożenia
dymisji dla dobra mieszkańców naszego powiatu jest w pełni uzasadnione.
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