
 

Uchwała Nr ………………………….. 

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 
 

 

w sprawie przyjęcia oświadczenia radnych Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 

w przedmiocie zasadności wyznaczenia szpitala jednoimiennego dla pacjentów 

z koronawirusem z terenu województwa opolskiego poza Kędzierzynem-Koźlem 

 

Na podstawie § 22 ust. l pkt 3 uchwały nr XXIII/301/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 

28 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 

z 2019 r. poz. 1408, z poźn zm.1), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:  

 

§ l. Przyjmuje się oświadczenie radnych Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie 

zasadności wyznaczenia szpitala jednoimiennego dla pacjentów z koronawirusemz terenu 

województwa opolskiego poza Kędzierzynem-Koźlem, w brzmieniu ustalonym w załączniku 

do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, przekazuje się:  

1) Prezesowi Rady Ministrów;  

2) Posłom i Senatorom Ziemi Opolskiej;  

3) Marszałkowi Województwa Opolskiego;  

4) Wojewodzie Opolskiemu;  

5) Staroście Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; 

6) Radzie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej 

Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

 
 

 

  

                                                           
1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 1439. 

 



Załącznik do uchwały Nr ........ .  

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  

z dnia 25 czerwca 2020 r.  

 

 

Oświadczenie radnych Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 

w przedmiocie zasadności wyznaczenia szpitala jednoimiennego dla pacjentów 

z koronawirusem z terenu województwa opolskiego poza Kędzierzynem-Koźlem. 

 

W pierwszych dniach czerwca opinii publicznej przekazano, że szpital w Kędzierzynie-

Koźlu wraca do normalności. W oświadczeniu starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

napisała o przywróceniu 2/3 kozielskiego szpitala dla potrzeb mieszkańców miasta i powiatu. 

Odnieść można wrażenie, że dla starosty Małgorzaty Tudaj i wojewody Adriana Czubaka temat 

się zakończył. Częściowe przywrócenie placówki nie jest powrotem do stanu sprzed epidemii, 

a prezentowanie przez powiat Kędzierzyńsko-Kozielski decyzji wojewody jako jakiegoś 

sukcesu to zwykłe propagandowe działanie osób, które ponoszą odpowiedzialność za podjęcie 

błędnej i fatalnej w skutkach decyzji polegającej na wyznaczeniu szpitala jednoimiennego w 

Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Udostępnienie mieszkańcom od dnia 22 czerwca br. szpitala, który nadal posiada status 

„covidowego”, nie kończy sprawy! W dalszym ciągu nasza społeczność jest zagrożona 

powrotem scenariusza, którego świadkami byliśmy przez ostatnie trzy miesiące. Koszmar 

odcięcia pacjentów od szpitala może wkrótce powrócić, a to za sprawą jesiennej fali wirusa, o 

której kręgi rządowe wspominają co rusz. W tej sytuacji każdy trzeźwo myślący człowiek 

rozumie, że groźba powtórki chaosu, którego doświadczali mieszkańcy jest niezwykle realna. 

Należy powiedzieć otwarcie, iż nie ma żadnej gwarancji, że kozielski szpital nie zostanie 

ponownie zablokowany dla pacjentów z chorobami innymi niż koronawirus. Co w takiej 

sytuacji powinni zrobić odpowiedzialnie myślący decydenci? Z pewnością nie ogłaszać 

sukcesu, ale wyciągnąć wnioski na przyszłość. 

 

Jest obecnie sprzyjający czas na to aby starosta i wojewoda podjęli zdecydowane i 

rzeczywiste, a nie tylko wizerunkowe, działania zmierzające do tego, by sytuacja z kozielskim 

szpitalem się nie powtórzyła. Celem jest naprawienie błędu, który popełniono w marcu, 

wyznaczając szpital dla pacjentów z COVID-19 w Kędzierzynie-Koźlu. Do dnia dzisiejszego 

nie przedstawiono mieszkańcom, ani też radnym miejskim rzetelnego uzasadnienia tego 

postanowienia. Tego typu placówka powinna znaleźć się w mieście, które posiada więcej 

szpitali i gdzie nie ma takich zagrożeń jak awaria instalacji chemicznych czy powódź. Jeśli 

szpital zostanie zwrócony mieszkańcom w całości to dopiero wtedy będzie można mówić o 

tym, że władze naprawiły popełniony błąd i przynajmniej teraz stanęły na wysokości zadania.  

 

Wyznaczenie na Opolszczyźnie szpitala dla pacjentów z koronawirusem musi opierać 

się na specjalistycznej (eksperckiej) i rzetelnej analizie sytuacji oraz zasobów, która powinna 

zostać przedstawiona do publicznej wiadomości, a której zabrakło w marcu tego roku. Ludzie 

mają prawo otrzymać uzasadnienie decyzji, których fatalne konsekwencje spadają głównie na 

nich!  

 

W sprawie kozielskiego szpitala mieszkańcy miasta i powiatu mają prawo oczekiwać 

mądrych, ale przede wszystkim uczciwych decyzji, a żadna epidemia nie zwalnia z tej 

powinności odpowiedzialnych władz. 


