
UCHWAŁA  NR XV/ 98 /2011 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

z dnia 19 grudnia 2011 r. 

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniającej 

uchwałę 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 (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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89  ze zm.),  

w związku z art. 204 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 

Nr 112, poz. 654) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następujące: 

  

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

Uchwałę Rady Powiatu w Śremie Nr X/69/11 z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 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  XV/ 98  /2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 grudnia 2011 r. 

 

    Starosta Śremski przedłożył  wraz z pismem z dnia 01 września 2011 r. Radzie  Miejskiej   

w Książu Wlkp. projekt uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniający Uchwałę Rady 

Powiatu w Śremie Nr X/69/11 z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie.  

 W uzasadnieniu projektu uchwały wskazano iż zmiana  podyktowana jest złożonymi 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargami, w których przywołuje się brak do  

precyzowania terminu zakończenia działalności leczniczej.  

           Zgodnie  z treścią art. 170 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi  ( Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) orzeczenie prawomocne 

wiąże nie tylko, sąd który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w 

przypadkach w ustawie przewidzianych także i inne osoby. 

            Skoro w powyższych sprawach nie zostały  jeszcze wydane nawet nieprawomocne 

wyroki przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, to brak jest podstaw do pozytywnego 

zaopiniowania przedłożonego projektu uchwały tylko na podstawie skarg wniesionych do 

Sądu. 

     

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                         w Książu Wlkp.  

                                                                                                  /-/  Paweł Walkowiak 

 

 


