
Mielec, 24 maja 2021 roku

Starosta Powiatu Mieleckiego 
Stanisław Lonczak 
za pośrednictwem 
Przewodniczącego Powiatu 
Mieleckiego 
Marka Paprockiego

Interpelacja

Zgodnie z §30 statutu powiatu mieleckiego składam interpelację w sprawie sytuacji 
w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu im. E. Biernackiego.

Uprzejmie proszę o szczegółowe wyjaśnienie:
• Jakie czynności podejmował w zakresie swoich obowiązków członek zarządu 

powiatu oddelegowany do spraw szpitala Pan Zbigniew Działowski od 
momentu powołania na stanowisko do dnia złożenia interpelacji. Proszę o 
podanie konkretnych działań i ich terminów.

• Czy Pan Józef Więcław po zakończeniu pełnienia funkcji dyrektora szpitala 
był zatrudniony / miał umowę zlecenie / inną podstawę formalną łączącą go 
ze szpitalem w Mielcu, jeżeli tak w jakim okresie oraz w jakiej roli.

• Proszę o przedstawienie dowodów korespondencji pomiędzy Starostwem 
Powiatowym a Dyrektorem szpitala Panem Zbigniewem Torbus odnoszącej 
się do niedotrzymania przez niego terminu na złożenie oświadczenia 
majątkowego.

• Proszę o szczegółowe wyjaśnienie jakie cele zostały postawione przed 
kolejnym dyrektorem szpitala skoro ostatni konkurs na to stanowisko pozostał 
nierozstrzygnięty a komunikat po jego zakończeniu zawierał lakoniczne 
zdanie „według opinii komisji konkursowej żaden z nich nie spełnił 
podstawowego oczekiwania samorządu powiatu”.

• Proszę o przedstawienie ogłoszenia o konkursie w którym będą zawarte 
wymogi przedstawione w zakresie oczekiwań samorządu powiatu względem 
nowego dyrektora szpitala w ostatnim nierozstrzygniętym konkursie na to 
stanowisko.



• Proszę o upublicznienie oraz przekazanie protokołu z posiedzenia komisji 
konkursowej ostatniego nierozstrzygniętego konkursu na dyrektora szpitala 
celem rozwiania wątpliwości, co do jego poprawności,

• Proszę o informację czy od momentu powołania na stanowisko starosty Pana 
Stanisława Lonczaka były przyznawane podwyżki dla personelu w szpitalu w 
Mielcu? Jeżeli tak to dla jakich grup zawodowych oraz w jakiej wysokości.

• Proszę o informację jakie są nakłady na inwestycje w szpitalu w Mielcu od 
momentu powołania na stanowisko starosty Pana Stanisława Lonczaka do 
momentu złożenia tej interpelacji.

Uzasadnienie:

Powyższe pytania związane są z chaosem organizacyjnym w mieleckim szpitalu 
oraz kolejnymi niejasnymi powodami braku rozstrzygnięcia konkursów na 
dyrektora tego szpitala.

Szczegóły dotyczące zgłaszanych wątpliwości znajduję się załączonym piśmie, 
zaprezentowanym przeze mnie podczas dzisiejszej sesji rady powiatu mieleckiego.

Radny rady powiatu mieleckiego 
Marek Kamiński
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