
 

Uchwała Nr IX/70/11 

Rady Gminy Santok 

z dnia 26.05.2011r. 

 

w sprawie: wydania opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

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

uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Honorata Brzytwa 
Uzasadnienie: 

Pismem z dnia 18.05.2011r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwrócił się do Wójta Gminy Santok 

o wyrażenie opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, w sprawie 

likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w 

Szczecinie. Wójt Gminy przekazał w/w pismo wraz z załączonymi dokumentami do zaopiniowania przez Radę 

Gminy Santok, jako właściwego organu gminy. 

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 Zachodniopomorskiego, Portowy SPZOZ w 

Szczecinie zapewni pacjentom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych dalsze, nieprzerwane ich 

udzielanie, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości oraz na dotychczasowym 

poziomie, do czasu rozpoczęcia i przejęcia działalności medycznej przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej 

utworzony przez Spółkę pod nazwą Przychodnia Portowa Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.  

Portowy SPZOZ posiada stabilną sytuację finansową. W 2010r. jednostka zbilansowała działalność i 

uzyskała zysk w wys. 202.342 zł. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.  

W sprawie przekształcenia Portowego SPZOZ w Szczecinie w spółkę pracowniczą zwróciła się do 

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Rada Pracownicza i przedstawiciele organizacji związków 

zawodowych. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej przewiduje zakończenie działalności zakładu poprzez jego 

likwidację.   

Pracownicy SPZOZ, jako bezpośrednią przesłankę takiej decyzji wskazali fakt wygaśnięcia z końcem 

marca 2012r. umowy dzierżawy głównej siedziby placówki przy ul. Energetyków 2, bez możliwości dalszego jej 

przedłużenia (taki zapis widnieje w Aneksie nr 15 do umowy dzierżawy). Wobec powyższego, jednostka 

pozostanie bez miejsca udzielania świadczeń, co w konsekwencji może skutkować wykreśleniem z rejestru 

zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez wojewodę zachodniopomorskiego. Pracownicy wskazali, że 

dzięki przekształceniu w spółkę uratowanych zostanie prawie 150 miejsc pracy, natomiast dalsze 

funkcjonowanie placówki w formie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej zapewni pacjentom ciągłość i 

niepogorszoną dostępność do podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Bazą funkcjonowania 

NZOZ byłaby dotychczasowa lokalizacja, na podstawie obiektu udostępnionego spółce przez właściciela – 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz sprzedaż lub dzierżawa sprzętu medycznego i 

wyposażenia przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Pracownicy podkreślili przy tym, iż razem 

z infrastrukturą i dotychczasową organizacją jednostki stanowią oni znaną i dobrą markę na szczecińskim rynku 

usług medycznych, co pozwoli im na dalsze, efektywne działanie. 

 


