
UCHWAŁA  NR  IX/  48 /2011
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 30  maja 2011 r.

w  sprawie  zaopiniowania  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Śremie  w  sprawie 

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 

30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89  ze zm), 

Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następujące:

§ 1. Opiniuje  się  pozytywnie projekt  uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie 

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Szpitala w Śremie.

§ 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 nr IX/ 48  /2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 maja 2011 roku.

    Starosta Śremski przedłożył  wraz z pismem z dnia 28 kwietnia 2011 r. Radzie  Miejskiej 

w  Książu  Wlkp.  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Śremskiego  w  sprawie  likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Śremie.

    W uzasadnieniu tegoż projektu  Rada Powiatu w Śremie wskazała, że wyniki finansowe 

uzyskiwane  w  kolejnych  latach  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej 

Szpital  w  Śremie  stawiają  organ  założycielski   w  sytuacji  podjęcia  radykalnych  decyzji 

zmierzających do zahamowania ciągłego zadłużania się zewnętrznego i wewnętrznego oraz 

rozpoczęcia  spłaty długu.  Obecna struktura organizacyjna jaką,   jest  samorządowy szpital 

powiatowy nie  daje  możliwości  prowadzenia działalności  komercyjnej,  a  co za  tym idzie 

pozyskiwania dodatkowych środków finansowych i kapitału zewnętrznego koniecznego dla 

modernizacji  i  rozwoju  placówki.  W  ocenie  Rady  Powiatu  Śremskiego  przejęcie 

wykonywania  świadczeń  w całości przez spółkę z o.o. spowoduje większą odpowiedzialność 

kadry zarządzającej za działalność spółki i jej wynik.

    Przytoczona przez Radę Powiatu Śremskiego argumentacja przemawiająca za likwidacją 

szpitala powiatowego wydaje się przekonująca i rzetelna.

        Rada Miejska w Książu Wlkp. kierując się troską o  bezpieczeństwo zdrowotne osób 

korzystających  ze  świadczeń zdrowotnych  samorządowego szpitala  powiatowego opiniuje 

pozytywnie  projekt  przedłożonej  uchwały  z  zastrzeżeniem jego  dalszego  funkcjonowania 

w  innej  formie  organizacyjno-prawnej  i  zabezpieczenia  świadczonych  usług  co  najmniej 

w  dotychczasowym  zakresie   przy  zachowaniu  tych  samych  standardów   jakościowych. 

Nie  powinno  podlegać  wątpliwości,  że  istnienie  szpitala  powiatowego  jest  niezbędne  dla 

prawidłowej i skutecznej ochrony zdrowia mieszkańców regionu. Determinuje to konieczność 

podjęcia przemyślanych, skutecznych i  przynoszących zamierzony efekt działań w postaci 

dalszego funkcjonowania szpitala.

         Można sądzić, że projekt przedłożonej uchwały, spełnia wskazane wyżej wymagania, 

albowiem  zgodnie  z  treścią  §  2  ust.1   osoby  korzystające  ze  świadczeń  zdrowotnych 

likwidowanego  Zakładu  będą  miały  zapewnione  dalsze  nieprzerwane  udzielania  takich 

świadczeń  bez  ograniczenia  dostępności,  warunków  udzielania  i  ich  jakości  przez  nowo 

utworzoną spółkę prawa handlowego pn. ,,Szpital w Śremie Sp. z o.o.''



        Istotnym jest również fakt ,że zakończenie procesu likwidacji Zakładu przewiduje się  

w  terminie  do  dnia  31  grudnia  2021  r.,  co  pozwoli  na  racjonalne  i  przemyślane   jego 

przeprowadzenie.   Wskazać  wreszcie  należy,  iż   §7 projektu uchwały reguluje  kwestie 

dotyczące  spraw pracowniczych likwidowanej  placówki,   co winno zapewnić  zachowanie 

ciągłości  zatrudnienia  i  odpowiedniego  poziomu  zatrudnienia  kadry  medycznej 

i administracyjnej.

         Rada Miejska w Książu Wlkp.  wydaje pozytywną opinię w przeświadczeniu, że 

decyzja  o  likwidacji  samorządowego  szpitala  powiatowego  jest  decyzją  racjonalną, 

przemyślaną i optymalną w zaistniałym stanie rzeczy.

              Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

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



Druga wersja

     Uzasadnienie

    Starosta Śremski przedłożył Radzie  Miejskiej  w Książu Wlkp. projekt uchwały Rady 
Powiatu  Śremskiego  w  sprawie  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej Szpital Śremie

    W uzasadnieniu tegoż projektu  Rada Powiatu w Śremie wskazała ,że wyniki finansowe 
uzyskiwane  w  kolejnych  latach  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej 
Szpital  w  Śremie  stawiają  organ  założycielski   w  sytuacji  podjęcia  radykalnych  decyzji 
zmierzających do zahamowania ciągłego zadłużania się zewnętrznego i wewnętrznego oraz 
rozpoczęcia spłaty długu. Obecna struktura organizacyjna jaką,  jest szpital powiatowy nie 
daje  możliwości  prowadzenia  działalności  komercyjnej  ,  a  co  za  tym idzie  pozyskiwania 
dodatkowych środków finansowych i kapitału zewnętrznego koniecznego dla modernizacji i 
rozwoju placówki. W ocenie Rady Powiatu Śremskiego przejęcie wykonywania  świadczeń 
w całości przez spółkę z o.o. spowoduje większą odpowiedzialność kadry zarządzającej za 
działalność spółki i jej wynik.

    Przytoczona przez Radę Powiatu Śremskiego argumentacja przemawiająca za likwidacją 
szpitala  powiatowego budzi  pewne wątpliwości.  Przede  wszystkim nie  wskazuje  w jakiej 
wysokości Zakład jest obecnie zadłużony i jakie  są przyczyny tego zadłużenia. Nie podano 
również  czy i  jakie  czynności  faktyczne  i  prawne podejmowano aby zapobiec  likwidacji 
Zakładu.  Wreszcie  czy  jego  likwidacja  jest  jedyną  uzasadnioną  możliwością  ,  czy  też 
rozważono inne możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej , a jeżeli tak to jakie.

       Z tych względów podjecie uchwały jest uzasadnione.

 

    



UCHWAŁA  NR  IX/         /2011
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 30  maja 2011 r.

w  sprawie  zaopiniowania  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Śremie  w  sprawie 

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 

30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89  ze zm), 

Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następujące:

§ 1. Opiniuje  się negatywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie 

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Szpitala w Śremie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.




