
                 U C H W A Ł A  NR XXV/166/ 2008
    RADY MIEJSKIEJ W  KSIĄŻU WLKP.

z dnia   03   listopada  2008 roku .

w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej  projektu uchwały Rady Powiatu w   Śremie
w sprawie przekształcenia  Szpitala w Śremie  w wyniku , którego  nastąpi likwidacja 
Pracowni USG Mm.

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami) w związku z art. 89 ust. 1,1a  i 3 ustawy  z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:

§ 1. Zaopiniować pozytywnie  projekt  uchwały  Rady Powiatu  w  Śremie  w sprawie 
przekształcenia  Szpitala w Śremie  w wyniku , którego  nastąpi likwidacja Pracowni USG Mm.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              w Książu Wlkp.
                                                                                         /-/ Paweł Walkowiak



UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Nr XXV/166/08 z dnia  03 listopada 2008 roku.

Pismem z dnia 21 października 2008 roku  Starostwo Powiatowe w Śremie  zwróciło się do 
Rady Miejskiej  w Książu Wlkp. z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie  dotyczącej  projektu 
uchwały  Rady  Powiatu w   Śremie w sprawie przekształcenia  Szpitala w Śremie  w wyniku , 
którego  nastąpi likwidacja Pracowni USG Mm.

W uzasadnieniu projektu w/w uchwały wskazano, że utworzono w 2001 roku pracownię 
USG Mm. w stosunku do pierwotnie szerszych  założeń udziela jedynie świadczeń w zakresie USG 
piersi. Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje kompleksową diagnostykę mammograficzną, 
jednak tych usług nie może kontraktować Szpital w Śremie, ponieważ Pracownia nie posiada 
odpowiedniego sprzętu. W obecnej sytuacji finansowej Szpitala oraz wobec bliskości położenia 
specjalistycznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie kompleksowej 
diagnostyki mammograficznej zakup odpowiedniej aparatury byłby nieuzasadniony.

Ze stanowiskiem powyższym szczegółowo wyjaśnionym w uzasadnieniu  projektu uchwały 
Rada Miejska w Książu Wlkp. zgadza się.

Z tego względu  podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

                                                                                              Burmistrz
                                                                                       Książa Wielkopolskiego
                                                                                      /-/  Teofil Marciniak


