
UCHWAŁA NR XIX/511/08 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 26 lutego 2008 r. 
 
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Ireny Piotrowicz do usunięcia naruszenia prawa 
 

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17. poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Odmawia uwzględnienia wniosku Pani Ireny Piotrowicz, w sprawie wezwania do usunięcia 
naruszeń uprawnień w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, przez Uchwałę Nr XVI/437/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2007 r. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

UZASADNIENIE 
 
Pismem z dnia 16 stycznia 2008 r. Pani Irena Piotrowicz wezwała Radę Miasta do uznania, Ŝe uchwała 
Rady Miasta Nr XVI/437/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. oraz stanowiące jej część porozumienie 
o połączeniu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” 
w Szczecinie ze Szpitalem Miejskim im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie – Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, w istocie ma charakter formalny, gdyŜ stanowić będzie 
początek procesu likwidacji Szpitala Miejskiego, a tym samym stoi w sprzeczności z zadaniami gminy 
w przedmiocie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w dziedzinie ochrony zdrowia oraz stanowi 
naruszenie w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 
Z poglądem takim nie moŜna się zgodzić, poniewaŜ: 
1) Porozumienie w § 11 zapewnia osobom korzystającym dotąd ze świadczeń zdrowotnych Szpitala 

Miejskiego dalsze nieprzerwane ich udzielanie, bez istotnego ograniczenia dostępności, warunków 
ich udzielania i jakości świadczenia w dotychczasowym zakresie. 

2) Zadania Gminy w zakresie ochrony zdrowia określone w ustawie o samorządzie gminnym mają 
charakter ogólny. Z przepisów tej ustawy, jak i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej nie wynika dla 
Gminy obowiązek prowadzenia zakładu opieki zdrowotnej. Gmina moŜe ten obowiązek w zakresie 
ochrony zdrowia zrealizować w róŜnych formach, które nie wykluczają róŜnych zmian 
organizacyjnych podmiotów wykonujących świadczenia zdrowotne, w tym ich połączenia, co ma 
miejsce w tym przypadku. Połączenie dwóch podmiotów świadczących usługi medyczne nie oznacza, 
zaniechania realizacji tegoŜ obowiązku, gdyŜ odbywa się zgodnie z dyspozycją art. 43 h ust 4 ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej. 

3) Połączenie szpitali zapewnia utrzymanie miejsc na oddziałach szpitalnych, przede wszystkim dla 
mieszkańców gminy, na jej terenie, w warunkach zapewniających długotrwałe utrzymanie tych miejsc 
w standardzie zgodnym z obowiązującymi przepisami oraz zakłada pomoc finansową Gminy w celu 
zapewnienia właściwego poziomu świadczeń zdrowotnych dla swoich mieszkańców. Przewidziane 
uchwałą zmiany organizacyjne dot. Szpitala Miejskiego i Samodzielnego Specjalistycznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „Zdroje” mają zatem na celu kontynuowanie działalności w zakresie ochrony 
zdrowia a nie jej likwidację. 

 
Z tych względów brak jest podstaw do uznania zasadności wezwania do uchylenia uchwały. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 


