
UCHWAŁA NR .......
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

~  ■ ■ z dnia.... .............................................

w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 
poprzez likwidację poradni zdrowia psychicznego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, 
poz. 1218) oraz na podstawie art. 36 i 43 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, 
Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290) Rada Powiatu Łowickiego 
uchwala, co następuje:

§1.1. Przekształca się Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ten sposób, 
że likwiduje się poradnię zdrowia psychicznego.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane przez zlikwidowaną Poradnię zdrowia 
psychicznego będą udzielane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia 
Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Łowiczu przy ul. 3 Maja 6 nieprzerwanie, 
bez ograniczenia ich dostępności oraz bez pogorszenia warunków udzielania i jakości.

3. Otwarcie likwidacji Poradni zdrowia psychicznego nastąpi z dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały.

4. Zakończenie działalności likwidowanej poradni nastąpi w dniu 28 listopada 
2008 r.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.



UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) przekształcenie 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze uchwały właściwego 
organu jednostki samorządu terytorialnego.

Procedura przekształćeniowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, poprzez 
likwidację Poradni zdrowia psychicznego, wszczęta została na wniosek Dyrektora 
Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 10 grudnia 2007 r. znak ZOZ.XI.071/24/07. 
Likwidacja poradni jest konieczna przede wszystkim z powodu braku możliwości 
kontynuacji udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakresie, co spowodowane jest 
rozwiązaniem z dniem 31 grudnia 2007 r. umowy o pracę lekarza psychiatry, 
psychologa i pozostałego personelu zatrudnionego w Poradni zdrowia psychicznego. 
Ponadto funkcjonowanie poradni, w oparciu o analizę ekonomiczną, 
jest kosztochłonne -  przychody pozyskane z NFZ z realizacji umowy o udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, nie bilansowały 
ponoszonych kosztów.
W roku bieżącym kontrakt z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych, o których mowa 
powyżej, dla mieszkańców powiatu łowickiego podpisał Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Łowiczu przy ul. 3 Maja 6, 
w wyniku czego świadczenia udzielane są nieprzerwanie, bez ograniczenia ich 
dostępności oraz bez pogorszenia warunków udzielania i jakości.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) projekt uchwały
0 likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody 
oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela 
świadczeń zdrowotnych.
Stosownie do powyższego, o wydanie opinii wystąpiono do Wojewody Łódzkiego
1 odpowiednich gmin i powiatów pismem z dnia pismem z dnia 1 lipca 2008 r. 
znak OR.8022-9/08. Wszystkie otrzymane opinie w sprawie były pozytywne.

Stosownie do art. 46 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej uzyskano pozytywną opinię Rady Społecznej przy Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Łowiczu w sprawie przekształcenia, o którym mowa powyżej 
(w załączeniu kopia Uchwały Nr II/3/2008 Rady Społecznej przy Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ograniczenia działalności 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu).



UCHWAŁA NR li/ 3 /2008

RADY SPOŁECZNEJ
PRZY ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU 

z dnia 18 kwietnia 2008 r.

w sprawie ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu

Na podstawie art. 46 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r, Nr 14. poz. 89, zm. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 
1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181. poz. 1290) Rada Społeczna przy 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zamiar ograniczenia działalności Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Łowiczu, polegający na likwidacji Poradni Zdrowia Psychicznego z 
jednoczesnym zapewnieniem osobom korzystającym ze świadczeń tej Poradni 
dalszego nieprzerwanego udzielania tych świadczeń przez Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Łowiczu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Przewodnicząca 
Rady Społ/ecznej
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//



Uzasadnienie

/

Likwidacja Poradni Zdrowia Psychicznego spowodowana jest rozwiązaniem urnowy o pracę 
lekarza psychiatry, psychologa i pozostałego personelu zatrudnionego w Poradni, co 
uniemożliwia kontynuowanie świadczeń zdrowotnych. Ponadto tunkcjonowanie poradni 
w oparciu o analizę kosztów jest kosztochłonne, przychody pozyskiwane z LOW.NFZ 
w ramach zawartej umowy na świadczenia realizowane przez w/w Poradnię nie bilansowały 
kosztów.
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