
 

Uchwała Nr LI/286/10 

Rady Gminy Santok 

z dnia 29.04.2010r. 
 

w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego, w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.43 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 

sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 ze zm.),  

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego, w sprawie 

likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w 

Międzyrzeczu. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                              

Tadeusz Boczula 

 

Uzasadnienie 

Pismem z dnia 12.04.2010r. Zarząd Województwa Lubuskiego zwrócił się do 

Przewodniczącego Rady Gminy Santok o wyrażenie opinii w przedmiocie projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Lubuskiego, w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. 

Zgodnie z zapisami art.36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 

zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) likwidacja publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej następuje między innymi w drodze uchwały właściwego organu jednostki 

samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami art. 43 ust.2 i 3 tej ustawy, projekt uchwały o 

likwidacji bądź przekształceniu publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga między 

innymi opinii właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela 

świadczeń zdrowotnych. 

Jak wynika z projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego, Szpital zapewni 

pacjentom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych dalsze, nieprzerwane ich udzielanie, bez 

ograniczenia dostępności, warunków udzielania i ich jakości w rodzajowo oznaczonym 

zakresie, wynikającym ze statutu Szpitala, do czasu przejęcia działalności medycznej od 

Szpitala przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez Spółkę pod nazwą  

„Szpital Obrzyce w Międzyrzeczu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Z uzasadnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego wynika, że 

Szpital nie jest w stanie obecnie spłacić zobowiązań narosłych w latach ubiegłych, a jego 

zobowiązania na dzień 31.12.2008r. wynosiły 30.454.587,14 zł. Ponadto funkcjonowanie 

Szpitala w obecnej strukturze prawnej, jest niekorzystne z uwagi na podleganie licznym 

rygorom wynikającym z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, nie pozwalającym np. na 

prowadzenie usług komercyjnych.  

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami oraz przepisami ustawy Rada 

Gminy Santok uważa za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.    


