
Druk Nr Projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie opinii do projektu Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą 

przy ul. Lipa 2.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z 
dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z 
późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

§ 1.
Postanawia się nie wnosić zastrzeżeń do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

W dniu 8 czerwca 2009 r. wpłynęło do Urzędu Miasta Krakowa pismo od Pani 
Aleksandry Skowronek, Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie zaopiniowania 
projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

Zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Ruda Śląska likwidacja Szpitala jest 
podyktowana możliwością przystąpienia do programu Ministra Zdrowia pod nazwą 
„Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony 
zdrowia” dającego prawo wystąpienia o zwrot środków finansowych przewidzianych w ww. 
programie oraz przyjęciem przez Radę Miasta Ruda Śląska Uchwały Nr 798/XLII/2009 z 
dnia 24 kwietnia br. „Programu reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. W. Lipa 2.”

Poniżej, w formie tabelarycznej, zostały przedstawione informacje o liczbie pacjentów 
leczonych w Szpitalu, w tym mieszkańców Krakowa w okresie od 2006 do 2008 r. oraz 
według stanu na dzień 19 czerwca br., uzyskane z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki 
zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) przedstawiony projekt uchwały
Rady Miasta Ruda Śląska określa sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym z 
oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego Szpitala, dalsze, 
nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, 
warunków udzielania i jakości oraz termin zakończenia likwidacji, nie wcześniej niż 3 
miesiące od daty podjęcia uchwały o likwidacji.

Wyznaczony w § 1 ust. 3 opiniowanego projektu proces likwidacji, ulega zakończeniu 
z dniem 31 grudnia 2010 r. i jest zgodny z zapisem art. 43 ust. 1 ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, gdyż nie jest wcześniejszy niż 3 miesiące od daty przewidywanego podjęcia 
uchwały o likwidacji.

Ponieważ ze świadczeń Szpitala korzystają również mieszkańcy Krakowa, zgodnie
z art. 43 ust. 2 w związku z ust. 3 powołanej ustawy, projekt uchwały o likwidacji 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii właściwych organów gminy i powiatu, 
których ludności Szpitala udziela świadczeń zdrowotnych. 

W przypadku projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska organem właściwym 
do jego zaopiniowania jest Rada Miasta Krakowa.

Rok 2006 2007 2008 Stan na dzień 
19.06.2009

Liczba leczonych – Ruda Śląska 33 567 39 773 42 486 20 231
Liczba leczonych – w tym mieszkańców Krakowa 15 20 31 15


