Uchwała nr LV/524/10
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z późniejszymi zmianami), art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 poz. 89 z 2007r. ze
zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Słubicach pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady
Powiatu Słubickiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Słubicach.
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Słubicach nr XXXVIII/375/09 z dnia
17 września 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu
Słubickiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Sabina Matkowska, 27.09.2010

Uzasadnienie
do Uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach
nr LV/524/10
z dnia 7 października 2010 r.

Zarząd Powiatu Słubickiego w dniu 24 września br. wystąpił o wydanie opinii
do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie likwidacji publicznego
zakładu opieki zdrowotnej.
Zgodnie z treścią art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej

(tekst jednolity Dz. U. Nr 14 poz. 89 z 2007r. ze zmianami)

likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wymaga opinii
właściwych organów gmin, których mieszkańcy korzystają ze świadczeń medycznych
likwidowanego SP ZOZ .
Zgodnie z uzasadnieniem, przedstawionym przez Zarząd Powiatu Słubickiego,
przekształcenie SP ZOZ w spółkę prawa handlowego jest jedyną zagwarantowaną
przez prawo możliwością skorzystania z rządowego programu oddłużenia szpitali.
Przekształcenie SP ZOZ spowoduje, że Powiat Słubicki jako organ
założycielski nie będzie ponosił kosztów zadłużenia szpitala. Spłaty dokona Skarb
Państwa.
Ponadto kapitał założycielski nowo utworzonej spółki będzie w 100%
pochodził ze źródeł samorządowych.
Podczas przekształcania jednostki mieszkańcy Gminy będą mieli zapewnioną
ciągłość usług medycznych bez ograniczenia dostępności, warunków udzielania
i jakości tych świadczeń.

