
 

 

Uchwała Nr VII/45/2007 

Rady Gminy Santok 

z dnia 26 kwietnia 2007 

 

w sprawie: wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w 

sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) w 

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

zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz. 89) oraz Uchwałą Nr 39/2007 Zarządu 

Powiatu Gorzowskiego z dnia 10 kwietnia 2007r. w sprawie podjęcia inicjatywy 

uchwałodawczej w przedmiocie postawienia w stan likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą, uchwala się co 

następuje: 

 

§ 1. Postanawia się zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Rady           

Powiatu Gorzowskiego w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą. 

 

§ 2. Uchwałę przesyła się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 
Tadeusz Boczula 

 



Uzasadnienie Rady Powiatu 
 

 Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym oraz art. 36, art. 43, art. 60 ust. 3 i 4 b- 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 

1991r. o zakładach opieki zdrowotnej Rada Powiatu Gorzowskiego jest organem 

właściwym do podjęcia uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad 

Odrą. 

 SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą utracił płynność finansową, 

zobowiązania Zakładu wynoszą ponad 59 mln zł. Na tak trudną sytuację 

finansową Zakładu miało wpływ wiele czynników. Sposób kontraktowania 

usług medycznych, ścisłe limity zakontraktowanych usług, brak zdecydowanych 

uregulowań dotyczących płatności za nadwykonania, kontraktowanie usług 

medycznych w poszczególnych latach na zmniejszonym poziomie, 

spowodowały narastające zadłuŜenie, niepełne wykorzystanie posiadanego 

potencjału oraz brak środków inwestycyjnych. Znaczny wpływ na zadłuŜenie 

Zakładu wywarły skutki podwyŜszenia pracownikom wynagrodzeń 

wynikających z ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu 

przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców (tzw. ustawa 203). Gwałtownie 

zwiększający się ujemny wynik finansowy jest równieŜ wynikiem wzrostu 

kosztów związanych z egzekucją komorniczą zaległych zobowiązań, w tym 

takŜe pracowniczych. 

 Powiat Gorzowski udzielił i udziela Zakładowi pomocy finansowej, 

udzielał poręczeń kredytów bankowych. Z uwagi na obowiązek wykonywania 

innych zadań publicznych i posiadany budŜet Powiat Gorzowski nie jest w 

stanie udzielić tak duŜej pomocy finansowej, która spowodowałaby 

przywrócenie płynności finansowej Zakładu. 

 Podjęte, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publiczne i 

restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, działania, choć dały 

pewne wymierne efekty, nie przyniosły odpowiednich rezultatów w zakresie 

redukcji zadłuŜenia. Wskutek pozwu wierzycieli zostały uchylone w I instancji 

ugody zawarte przez Zakład z wierzycielami. Powiat gorzowski podjął starania 



o uzyskanie poŜyczki w ministerstwie Finansów na poprawę stanu finansów 

samorządowych. Decyzja Ministerstwa była odmowna. 

 Pomimo faktu, Ŝe w bieŜącej działalności Zakładu następuje 

systematyczna poprawa, to posiadane środki i tak nie wystarczają na pokrycie 

bieŜącej działalności, wynik finansowy jest nadal ujemny. Sytuacja taka moŜe 

stanowić zagroŜenie bezpieczeństwa leczonych pacjentów. 

W związku z powyŜszym Zarząd Powiatu Gorzowskiego postanowił wystąpić z 

inicjatywą likwidacji Zakładu. Jednocześnie Zarząd podjął działania mające na 

celu zapewnienie usług medycznych dla społeczności objętej dotychczas 

działalnością SP ZOZ-u. 

 Rada Powiatu Gorzowskiego podjęła uchwałę o utworzeniu spółki prawa 

handlowego, która utworzy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Inicjatywa 

Zarządu Powiatu mająca na celu utworzenie NZOZ-u i przejęcie przez ten 

NZOZ świadczenia usług medycznych na zasadzie kontraktu z NFZ ma 

zapewnić udzielenie świadczeń w sposób nieprzerwany i bez istotnego 

ograniczenia ich dostępności oraz jakości. Wykorzystana zostanie kadra lekarzy 

i pielęgniarek, która jak się okazało w praktyce, posiada wysokie kwalifikacje. 

TakŜe sprzęt medyczny i pomieszczenia dotychczasowego SPZOZ-u zostaną 

wykorzystane przez mający powstać NZOZ. Brak obciąŜeń finansowych 

nowego Zakładu i odpowiednia dyscyplina finansowa, objęcie NZOZ-u prawem 

upadłościowym, spowodują, Ŝe działalność nowego zakładu będzie się 

bilansować.  

 


