
PROJEKT

UCHWALA Nr ! 03
Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia ! 03

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej
w Strzegomiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym IDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póznozm.! oraz art. 43
i art. 60 ust. 3 i ust. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej

rJDz. U. Nr 91, poz. 408 z póznozm.! Rada Miejska w Strzegomiu uchwala co nastepuje:' '

§ 1

Postanawia sie zlikwidowac Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
z siedziba w Strzegomiu, ul. Armii Krajowej 23, zwany w tresci uchwaly "SP ZOZ".

§2

Dniem otwarcia likwidacji ustala sie dzien .

§3

" 1. Dalsze, nieprzerwane udzielanie swiadczen zdrowotnych bez ograniczenia ich
'-../ dostepnosci, warunków i jakosci ich udzielania zapewni Strzegomskie Centrum

Medyczno - Diagnostyczne Sp. z O.O.Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w
organizacji z siedziba w Strzegomiu ul. Witosa 7.

2. Do czasu zakonczenia likwidacji swiadczenia zdrowotne mieszkancom Gminy
zapewniac bedzie SP ZOZ.

§4

Mienie dotychczas uzytkowane przez likwidowany SP ZOZ bedzie zagospodarowane
w nastepujacy sposób:

1. Nieruchomosci stanowiace wlasnosc Gminy zostana oddane w dzierzawe
Strzegomskiemu Centrum Medyczno - Diagnostycznemu Sp. 2;O. O.
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w organizacji z siedziba w Strzegomiu
ul. Witosa 7, o którym mowa w § 3, ust. 1 uchwaly.

2. Majatek ruchomy stanowi wlasnosc likwidowanego SP ZOZ podlega sprzedazy
lub innemu sposobowi zagospodarowania, a uzyskany dochód przeznaczony
bedzie na splate zobowiazan.



Z pracownikami SP ZOZ zostana rozwiazane umowyo prace zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególowych zasadach rozwiazywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczacych zakladu pracy IDz. U.
z 2002 r. Nr 112, poz. 980 z póznozm.!.

§6

Zobowiazania i naleznosci SP ZOZ po jego likwidacjistaja sie zobowiazaniami
i naleznosciami Gminy.

§7

1. Termin zakonczenia dzialalnosci medycznej SP ZOZ ustala sie na dzien ................
; - 2. Terminzakonczeniaczynnoscilikwidacyjnychustala sie na dzien ..........................." /

§8

1. Na likwidatora SP ZOZ wyznacza sie Pana Michala Szukale -Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Strzegomiu.

2. Do zadan likwidatoraSP ZOZ nalezy w szczególnosci:
a) przeprowadzenie inwentaryzacji majatku SP ZOZ,
b) sporzadzenie bilansu na dzien otwarcia i zakonczenia likwidacji,
c) uregulowanie stosunków pracy z pracownikami SP ZOZ,
d) zaspokojenie wierzycieli SP ZOZ,
e) zawieranie umóww zakresie niezbednym dla likwidacji,
f) wystapienie z wnioskiem o wykreslenie SP ZOZ z wlasciwych rejestrów.

§9

Do czasu zal<onczenia procesu likwidowanego SP ZOZ bedzie okreslany jako
' ' Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w likwidacji.

§10

Wykonanie uchwaly powierza sie BurmistrzowiStrzegomia.

§ 11

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen
Urzedu Miejskiegow Strzegomiu.

Przewodniczacy
Rady Miejskiejw Strzegomiu

Stanislaw Sitarz
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Uzasadnienie
do projektu Uchwaly nr /03

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia /03

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej

Likwidacja SP ZOZ w Strzegomiu i zapewnienie dalszego nieprzerwanego
udzielania swiadczen zdrowotnych mieszkancom Gminy przez Niepubliczny Zaklad
Opieki Zdrowotnej pozwoli na sprawniejsze i bardziej efektywne realizowanie zadan
w zakresie ochrony zdrowia. Zmiana wlasnosciowa SP ZOZ nie pociagnie za soba braku
gwarancjiprawpacjentów,ich nieuprawnionaselekcje,a wprostprzeciwnie-wlasnie,
jak pokazuja liczne przyklady, niepubliczne zaklady opieki zdrowotnej stanowia przyklad
gospodarnosci i opieki nad pacjentem.

Poglebiajaca sie od kilku lat trudna sytuacja finansowa SP ZOZ (zobowiazania
na dzien 31.10. 2003 r. wynosza 1.378.571;62 zl, naleznosci 328.844,39 zl), której SP
ZOZ we wlasnym zakresie nie jest w stanie rozwiazac stanowi duze zagrozenie dla
realizacji innych zadan publicznych gminy. Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej nie
bedac skrepowanym calym szeregiem dodatkowych regulacji bedzie mógl poddac sie
prawom rynku.

Majac na uwadze powyzsze zasadnym jest podjecie uchwaly o likwidacji SP ZOZ - u
w Strzegomiu.


