
UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia ? . . £?.?.?..?.?:.19..U?lH............

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu 
w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego

im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

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; 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz 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 2006 r. Nr 143, 
poz. 1032 i Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, 
poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570; 
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817 i 157, poz. 1241) 
Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich 
Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich 
Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE:

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 
o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody 
oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela 
świadczeń zdrowotnych.

Starosta Tarnowski wystąpił pismem z dnia 22 grudnia 2009 r. znak 
SZS/Z.8022-21/2009 o zaopiniowanie przez Radę Powiatu Łowickiego projektu 
uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala 
Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51, 
zaznaczając w przedłożonym projekcie uchwały, że oznaczone rodzajowo świadczenia 
zdrowotne likwidowanego Szpitala udzielane będą nieprzerwanie, bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości przez nowo utworzony podmiot -  
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej prowadzony przez spółkę akcyjną ze 100% 
udziałem Powiatu Tarnowskiego.

W świetle powyższego, podjecie przez Radę Powiatu Łowickiego powyższej 
uchwały jest uzasadnione.



Załącznik 
do UCHWAŁY Nr 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 
z dnia ..71..A&9.f.Z?....?V. 13.. £&*£?.................

Załącznik do uchwały nr 252/1286/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 grudnia 2009 roku

Uchwała nr...... /.......I ........
Rady Powiatu 

w Tarnowskich Górach 
z d n ia ..............................

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach 
przy ul. Pyskowickiej 47-51.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 36, art. 43 ust. 1, art. 53 
a ust. 2, art. 60 ust. 4b i ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm ).

Rada Powiatu 

uchwala:

§1
1. Dokonać likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach 
z siedzibą przy ul. Pyskowickiej 47-51, zwanego dalej „Szpitalem” wpisanym do rejestru 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego
pod nr 24-01367 oraz wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000045463.

2. Oznaczyć dzień 1 kwietnia 2009 roku jako dzień otwarcia likwidacji Szpitala,
a dzień 30 czerwca 2010 roku jako dzień zakończenia działalności medycznej zakładu.

3 Termin zakończenia czynności likwidacyjnych oznaczyć na dzień 31 grudnia 2011 r.

§2

1. Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Szpitala dalsze
nieprzerwane ich udzielanie, bez ograniczenia dostępności, warunków udzielania i jakości 
zapewni niepubliczny zakład opieki zdrowotnej prowadzony przez spółkę akcyjną
z 100 % udziałem Powiatu Tarnogórskiego pod nazwą:
„Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

2. Spółka, o której mowa w § 2 ust. 1 przejmie i przechowa dokumentację medyczną pacjentów 
oraz dokumentację osobową pracowników likwidowanego Szpitala.

§3

1. Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach w drodze uchwały wyznaczy likwidatora oraz określi 
szczegółowy zakres jego zadań.

2. Koszty związane z likwidacją pokrywane są przez likwidatora z przychodów własnych Szpitala 
w likwidacji.

§4

Ustalić, że Spółka oraz niepubliczny zakład opieki zdrowotnej prowadzony przez spółkę, o której 
mowa w § 2 ust. 1, przejmie pracowników likwidowanego Szpitala na zasadach określonych w art. 231 
kodeksu pracy.

§5

Mienie, w tym wartości niematerialne i prawne, stanowiące własność Szpitala oraz nieruchomości 
Powiatu Tarnogórskiego, dotychczas użytkowane przez szpital zostaną wniesione aportem do nowo 
tworzonej Spółki, o której mowa w § 2 ust 1 na zasadach określonych w odrębnych przepisach



§6

Zobowiązania i należności SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera 
w Tarnowskich Górach po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Powiatu 
Tarnogórskiego

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§9

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty



UZASADNIENIE

W nawiązaniu do uchwały Nr XXXVI1/350/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 
z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji Wielospecjalistycznego 
Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach oraz mając na uwadze 
możliwość wykorzystania środków finansowych oferowanych w ramach Programu Ministra Zdrowia 

pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system 

ochrony zdrowia”, Powiat Tarnogórski podjął działania mające na celu realizację zamierzeń, 
określonych w Programie Restrukturyzacyjnym m in. poprzez przygotowanie projektu uchwały 

w sprawie likwidacji SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach 

im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach i utworzenie spółki akcyjnej z 100% kapitałem Powiatu 
Tarnogórskiego.

Z chwilą zakończenia działalności medycznej szpitala dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń
zdrowotnych zapewni niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który zostanie utworzony przez spółkę 
akcyjną pod nazwą „ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna", powołaną uchwałą 
Rady Powiatu nr XL.ll/400/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia przez Powiat 
Tarnogórski spółki prawa handlowego pod firmą „Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka 
Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Powyższa spółka została utworzona w dniu 8 grudnia 2009 r. aktem notarialnym stanowiącym akt 
założycielski jednoosobowej spółki akcyjnej - Repertorium A Numer 6298/2009.
Jednocześnie, w tym samym dniu, wybrana została Rada Nadzorcza spółki składająca się z pięciu 
członków, którzy na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonali wyboru Prezesa spółki, 
pełniącego funkcję jednoosobowego Zarządu Spółki.

Utworzona spółka przejmie i przechowa dokumentację medyczną pacjentów oraz dokumentację 
osobową pracowników likwidowanego WSP im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, natomiast 
pracowników szpitala przejmie na zasadach określonych w art. 231 kodeksu pracy spółka 
oraz niepubliczny zakład opieki zdrowotnej prowadzony przez spółkę.

Świadczenia medyczne realizowane przez likwidowany szpital zostaną przejęte przez nowo utworzony 
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej z dniem 1 lipca 2010 r.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 

projekt uchwały o likwidacji wymaga opinii wojewody oraz właściwych organów gminy i powiatów, 
dla których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych, a także sejmiku województwa, jeżeli 
zasięg działania zakładu obejmuje województwo lub jego znaczną część, w związku z czym 

przygotowano stosowny projekt uchwały stanowiący jedocześnie następny etap realizacji 
harmonogramu działań związanych z przekształceniem formy prawnej SP ZOZ 
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.


