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Uchwała Nr II-14/10
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 7 grudnia 2010 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 
przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup 

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 
1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 
i Nr 157, poz.1241oraz z 2010 Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675) oraz art. 43 ust 2 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. Nr 14, poz.89 
z 2007 roku oraz Nr 123, poz.849, Nr 166, poz.1172, Nr 176, poz.1240, Nr 181, poz.1290, z 2008 r. 
Nr 171, poz.1056, Nr 234, poz.1570, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 76, poz.641, Nr 98, poz.817, Nr 
157, poz.1241, Nr 219, poz.1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620 i Nr 107, poz.679) 

Rada Miejska w Baborowie, uchwala co następuje: 
§ 1. 1. Pozytywnie opiniuje się przedłożony przez Marszałka Województwa Opolskiego projekt 

uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację 
działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – 
Reumatologicznych z siedzibą w Kup. 

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Krystian Dolipski
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Załącznik do Uchwały Nr II-14/10
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 7 grudnia 2010 r.

Projekt uchwały 
Zarządu Województwa Opolskiego 

Uchwała Nr............. /2010 
Sejmiku Województwa Opolskiego 
z dnia ................................. 2010 r. 

w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup 

Na podstawie art.18 pkt 19 lit, f i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art.36 i 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r, 
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz, 89 z późn. zm.) 
Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje 

§ 1. 1. Dokonuje się przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali 
Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup, polegającego na likwidacji Oddziału 
Pulmonologii Ogólnej z Pododdziałem Chmioterapii Płuc w Szpitalu w Kup 

2. Świadczenia zdrowotne udzielane przez likwidowane komórki organizacyjne wymienione 
w ust. 1, wykonywane są w sposób nieprzerwany, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, 
warunków udzielania i jakości przez pozostałe komórki organizacyjne Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup. 

3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lecznictwa szpitalnego o profilu pulmonologii ogólnej 
i Chemioterapii Nowotworów Płuc, które to wykonywane były w Oddziale wymienionym w ust 1, 
wykonywane są w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc w Kup. 

4. Zakończenie działalności medycznej w komórkach organizacyjnych wymienionych w ust 
1 ustala sie na dzień 30 kwietnia 2011 r. 

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 zostały pozytywnie zaopiniowane Uchwałą Nr 13/2010 
z dnia 2 września 2010r. przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali 
Pulmonologiczno -Reumatologicznych z siedzibą w Kup. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.18 pkt 19 lit. f i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) podejmowanie uchwał w sprawach przekształcania 
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych należy do wyłącznej właściwości 
sejmiku województwa. Natomiast zgodnie z art.36 i art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) przekształcenie poprzez 
likwidację działalności medycznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje 
w drodze uchwały sejmiku województwa. 

Rada Społeczna działająca przy Samodzielnym Publicznym Zespole Szpitali Pulmonologiczno -
Reumatologicznych z siedzibą w Kup będąca organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, 
który utworzył zakład opieki zdrowotnej oraz organem doradczym kierownika publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej w drodze uchwały Nr 13/2010 z dnia 2 września 2010 r. wyraziła pozytywną 
opinię w sprawie likwidacji Oddziału Pulmonologii Ogólnej z Pododdziałem Chemioterapii Płuc 
w Szpitalu w Kup. 
Zgodnie z art. 43 ust.2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Zarząd Województwa Opolskiego 
zwróci się do Wojewody Opolskiego oraz do 83 samorządów w województwie opolskim, których 
ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych, z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiotowej 
sprawie. 
Z uwagi na przeprowadzony remont na III piętrze budynku Szpitala w Kup, gdzie znajdował się 
Oddział Pulmonologii Ogólnej z Pododdziałem Chemioterapii Płuc, wygospodarowano wolne 
miejsce na przeniesienie Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc. Stworzyło to możliwość realizacji 
świadczeń związanych z pulmonologią chemioterapią płuc, gruźlicą na jednym piętrze 
w organizacji jednego oddziału - aktualnie zarejestrowanego jako Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc. 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych lecznictwa szpitalnego o profilu pulmonologicznym 
i chemioterapii płuc, które to wykonywane były w Oddziale Pulmonologii Ogólnej z Pododdziałem 
Chemioterapii Płuc, wykonywane będą w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc w Szpitalu w Kup. 
Świadczenia z zakresu pulmonologii ogólnej i Chemioterapii Nowotworów Płuc wykonywane są na 
podstawie posiadanego kontraktu z NFZ w sposób nieprzerwany, bez istotnego ograniczenia ich 
dostępności, warunków udzielania i jakości. 

Mając powyższe na uwadze przyjęcie uchwały należy uznać za zasadne. 


