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Załącznik nr ^  do Protokołu
nr XIV/08 Sesji Rady Gminy
Lichnowy z dnia 28.02.2008 r.

Uchwała nr XIV/149/08 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w 
sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 
Zespół Opieki Zdrowotnej wr Tczewie.

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz.U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 ze zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co 
następuje:

§ i

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie likwidacji 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Tczewie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan Michalski



Uzasadnienie

Rada Powiatu Tczewskiego w dniu 30 października 2007 r. wyraziła wolę dokonania 
zmian organizacyjno-prawnych polegających na likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Tczewie i utworzenia spółki prawa handlowego.

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Tczewie daje możliwość przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego.

Najważniejszą zaletą utworzenia spółki prawa handlowego na bazie funkcjonującego 
zakładu jest fakt, że forma przekształcenia nie spowoduje dla mieszkańców Gminy 
ograniczeń w dostępie do świadczeń medycznych w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Nowopowstała jednostka będzie realizowała takie same usługi jakie dotychczas 
świadczył zlikwidowany zakład w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W pierwszej fazie przekształcenia 100% udziałowcem spółki będzie Powiat Tczewski. 
W perspektywie przewidywany jest udział innych podmiotów, np. Gminy Miejskiej Tczew 
oraz instytucji finansowej, której dzięki udziałowi w spółce będą miały możliwość 
współdecydowania ojej rozwoju i funkcjonowaniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zakłady opieki zdrowotnej muszą 
dostosować swoją bazę do określonych standardów do końca 2012 roku. W związku z tym 
potrzebne będą środki finansowe na remonty i inwestycje, w tym również na zakup 
specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej. Nowopowstały podmiot będzie miał 
większe możliwości do pozyskiwania środków nie tylko z działalności medycznej, a także 
dostęp do uzyskania kredytów bankowych przeznaczonych na rozwój i modernizację zakładu.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz.U. z 2007r., Nr , poz. 89 ze 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, a także sejmiku województwa, jeśli zasięg działania zakładu obejmuje 
województwo lub jego znaczną część.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.


