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UCHWAŁA NR XII/79/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego 
w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Kościerzyna negatywnie opiniuje projekt uchwały Sejmiku Województwa 
Pomorskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie

W dniu 26 maja 2011 r. wpłynął wniosek Zarządu Województwa Pomorskiego o wyrażenie, w terminie 
30 dni, opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przekształcenia 
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Przekształcenie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 
polegać ma na likwidacji Pododdziału Ortopedii Dziecięcej, Hospicjum Domowego oraz poradni: 
Medycyny Pracy w Kościerzynie, Endokrynologicznej, Medycyny Sportowej, Alergologicznej, Chorób 
Sutka i Medycyny Paliatywnej. W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku wskazywano, iż likwidacja 
przedmiotowych komórek organizacyjnych stanowi realizację zaleceń pokontrolnych, ma charakter 
porządkowy i ma na celu określenie faktycznie prowadzonej przez Szpital działalności. Pododdział 
Ortopedii Dziecięcej, Hospicjum Domowe oraz poradnie: Medycyny Pracy, Endokrynologiczna 
i Medycyny Sportowej nigdy nie rozpoczęły i nie prowadziły działalności. Poradnia Alergologiczna , 
z uwagi na brak od 2008 r. lekarza specjalisty oraz brak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
nie wykonuje świadczeń w zakresie alergologii. Poradnie: Chorób Sutka i Medycyny Paliatywnej nie 
posiadają odrębnego kontraktu z NFZ, a działalność i świadczenia w tym zakresie udzielane są w ramach 
Poradni Onkologicznej. Likwidacja w/w komórek organizacyjnych nie spowoduje zatem, zdaniem 
wnioskodawcy, ograniczenia zakresu udzielanych przez Szpital świadczeń. W opinii Rady Miasta 
Kościerzyna uzasadnienie przedstawione w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego jest 
niewystarczające. Likwidacja przedmiotowych oddziałów i poradni spowoduje regres i ograniczenie 
możliwości świadczenia usług medycznych przez Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie. Rada Miasta 
Kościerzyna stoi na stanowisku, że powinien on dążyć do ciągłego rozszerzania zakresu udzielanych 
świadczeń tak aby jego oferta była kompleksowa i atrakcyjna dla pacjentów. Nie stanowi też pozytywnej 
przesłanki dla likwidacji wspomnianych oddziałów brak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia 
lub brak lekarzy specjalistów. W takiej bowiem sytuacji władze Szpitala winny podjąć stosowne kroki 
w celu podpisania kontraktu, czy zatrudnienia odpowiedniej kadry medycznej, tak aby systematycznie 
poprawiać jakość i ofertę świadczonych usług a także wynik finansowy. Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust 
2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze 
zm.)”Projekt rozporządzenia lub uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga 
opinii wojewody oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela 
świadczeń zdrowotnych, a także sejmiku województwa, jeśli zasięg działania zakładu obejmuje 
województwo lub jego znaczną część.” W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest 
zasadne. 


