
UCHWAŁA NR L / 369 / 2010 
RADY POW IATU ŁOW ICKIEGO 

z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach 
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj, 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, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i 146) 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, z 2009 r. 
Nr 219, poz. 1707) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1, Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach 
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Brzezinach, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R A U C A  p  R

m p r Z uzanna G r o .

Łd-



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, póz. 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 Brzeziński wystąpił pismem o zaopiniowanie przez Radę Powiatu 
Łowickiego projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach 
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Brzeźinach, zaznaczając w przedłożonym projekcie uchwały, 
że oznaczone rodzajowo świadczenia Zdrowotne likwidowanego zakładu udzielane 
będą nieprzerwanie, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości 
przez nowo utworzony podmiot.

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



Załącznik do Uchwały Nr Ć./36S  
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 3 0  khfLt̂ T)T<X &O/IO/Y.

Załącznik, do uchwały Nr LIV/297/10 
Rady Powiatu w Brzezinach 
z dnia 24 marca 2010r.

PROJEKT

UCHWAŁA N R .../...710 
RADY POWIATU w BRZEZINACH 

z dnia............ ........... 2010r.

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Brzezinach

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, 
póz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, 
poz. l i l i i  Nr 223, poz. 145 oraz z 2009r. Nr 92. poz. 753) oraz art. 36, art. 43, 
art. 53a ust. 2 i art. 60 ust 4b. ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 
849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, 
poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 

-9.8, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co 
następuje:

§ 1.1 Postanawia się zlikwidować Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Brzezinach, zwany dalej „Szpitalem”.
2. Dniem otwarcia likwidacji jest dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.
3. Ustala się termin zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych przez 
Szpital na dzień 31 lipca 201 Or.
4. Ustala się termin zakończenia czynności likwidacyjnych na dzień 30 września 
2010r.

§ 2.1. Osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego 
Szpitala zapewnia się dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń przez 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej utworzony przez Powiatowe Centrum 
Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzezinach. 
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, będą udzielane bez ograniczenia ich 
dostępności oraz przy zachowaniu co najmniej dotychczasowych warunków 
'i jakości świadczeń.



§ 3. Prawa i obowiązki majątkowe zlikwidowanego Szpitala przejmie 
w całości Powiat Brzeziński.

§ 4. Majątek pozostały po zakończeniu likwidacji Szpitala, po zaspokojeniu 
zobowiązań staje się majątkiem Powiatu Brzezińskiego.

§ 5.1. Czynności likwidacyjne wynikające z niniejszej uchwały
wykonywane będą przez powołanego przez Zarząd Powiatu w Brzezinach 
likwidatora Szpitala.
2. Do czynności likwidacyjnych należeć będzie w szczególności:

1/przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Szpitala;
21 sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i na dzień jej 

zakończenia;
3/ dokonanie czynności prawnych wynikających z Kodeksu Pracy wobec 

pracowników likwidowanego Szpitala;
4 /zaspokojenie wierzycieli Szpitala;

^-^.Łzawieranie umów w zakresie niezbędnym do likwidacji;
6/ dokonanie czynności związanych z wykreśleniem Szpitala z właściwych 

rejestrów

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. 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.

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Brzezinach oraz ograniczonymi możliwościami jego dalszego rozwoju 
konieczne jest podjęcie działań umożliwiających skorzystanie z pomocy programu rządowego 
pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących 
system ochrony zdrowia”. Program ten realizowany jest w latach 2009-2011, jego główne 
założenia to wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, które dążą do poprawy 
efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych i promowania racjonalnych zasad 
gospodarowania, wzrostu konkurencyjności oraz spłata części zobowiązań przejętych przez 
jednostki samorządu terytorialnego po zakończeniu procesu likwidacji samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dzięki programowi samorządy, będące organami założycielskimi samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będą mogły skorzystać z pomocy finansowej 
przewidzianej na ten cel w budżecie państwa. Przekazanie środków odbywać się będzie na 
podstawie umowy zawartej między rządem a samorządem, który przygotowuje plan 
restrukturyzacji szpitala. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej z budżetu państwa jest między innymi zmiana formy prawnej z samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony 
przez spółkę prawa handlowego.

Jeżeli Powiat Brzeziński chce przystąpić do realizacji planu rządowego, to konieczne jest 
przeprowadzenie likwidacji istniejącego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Brzezinach, którą to możliwość dopuszcza ustawa o zakładach opieki 
zdrowotnej. Na podstawie art. 36 oraz art. 43 ust. 1 uchwała o likwidacji publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej powinna określać sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym 
z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalsze, 
nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, 
warunków udzielania i jakości. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach w § 2 wskazuje, że 
osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Szpitala zapewnia się 
dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń przez Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej utworzony przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzezinach.

Uchwałą Nr 4/2010 z dnia 23 lutego 2010r. Rada Społeczna przy Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach pozytywnie zaopiniowała zamiar 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.


