
UCHWAŁA NR ............/2019
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia  2019 r.

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w 
Siemianowicach Śląskich  przy ul. Szpitalnej 4

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym  (j.t.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 60 i art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności  
leczniczej ( j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1461), po uzyskaniu opinii reprezentatywnej organizacji związkowej oraz po konsultacjach z organizacjami 
pozarządowymi

Rada Miasta Siemianowic Śląskich

uchwala:

§ 1 .1. Dokonać likwidacji  Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w 
Siemianowicach Śląskich  przy ul. Szpitalnej 4, zwanego dalej „Zakładem”.

2. Termin otwarcia likwidacji  Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego ustala 
się na dzień 3 grudnia 2019 roku.

3. Z dniem otwarcia likwidacji Zakładu używa się nazwy z dopiskiem „w likwidacji”.

4. Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 30 kwietnia 2020 roku.

5. Termin zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczy ustala się na dzień 2 grudnia 2019 roku.

§ 2 . Składniki materialne i niematerialne likwidowanego Zakładu zostaną przekazane protokołem zdawczo - 
odbiorczym na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie i zostaną zagospodarowane zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

§ 3 . Czynności likwidacyjne będą wykonane przez likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego powołanego przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, który określi jego 
szczegółowe uprawnienia i obowiązki.

§ 4 . Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 5 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w sprawie zawarcia na okres od 1 lipca 2019 roku do
30 czerwca 2024 roku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne
i opiekuńcze w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym/opiekuńczo – leczniczym na
obszarze podregionu katowickiego, odrzucono ofertę nr 12-19-000395/SPO/14/1/14.5160.026.04/01/2/0414
złożoną przez Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Siemianowicach Śląskich.

W związku z brakiem finansowania kosztów medycznych ( leki, procedury medyczne, środki
opatrunkowe) pobytu pacjentów przez Narodowy Fundusz Zdrowia w perspektywie 5 najbliższych lat,
zachodzi konieczność podjęcia działań zmierzających do likwidacji Zakładu. Ponoszona odpłatność przez
pacjentów stanowiąca 70% dochodu osoby przebywającej w zakładzie nie pozwala na utrzymanie tego rodzaju
placówki na dotychczasowym poziomie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Odpłatność ta stanowi 31 %
planowanego i wykonanego budżetu jednostki. Zakład nie posiada też innych alternatywnych form
finansowania prowadzonej działalności leczniczej. Ze względu na status Zakładu brak jest możliwości
obciążenia pozostałymi kosztami pacjentów Zakładu.

Do zakończenia likwidacji Zakładu, pacjenci zostaną objęci opieką zdrowotną przez inne jednostki,
udzielające świadczeń w zakresie opieki długoterminowej na tym samym poziomie. Zgodnie z ustawą o
działalności leczniczej termin zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych nie może przypadać wcześniej
niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały o likwidacji (inaczej mówiąc między dniem podjęcia uchwały, a
dniem zaprzestania udzielania świadczeń muszą upłynąć co najmniej 3 miesiące), co w projekcie uchwały
zostało uwzględnione. Uchwała w przedmiocie likwidacji powinna określać dzień otwarcia likwidacji przy
czym formalnie nie ma przeszkód, by dzień taki następował przed zakończeniem okresu, w którym podmiot
likwidowany zobligowany będzie jeszcze do udzielania świadczeń zdrowotnych. Składniki materialne i
niematerialne likwidowanego Zakładu staną się własnością Gminy Siemianowice Śląskie z chwilą zakończenia
czynności likwidacyjnych. Wszelkie zobowiązania, należności oraz prawa Zakładu po jego likwidacji stają się
zobowiązaniami, należnościami i prawami Gminy Siemianowice Śląskie.

Projekt uchwały skierowano do reprezentatywnej organizacji związkowej. Na terenie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego nie działają żadne związki zawodowe. Ponadto projekt
uchwały uzyskał opinię Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
w myśl art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgodnie z
Uchwałą Nr 666/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie:
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
radami działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym z organizacjami
pozarządowymi.

Niniejsza uchwała posiada charakter aktu prawa miejscowego, podlega więc obowiązkowi publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody Dolnośląskiego z
dnia 4 listopada 2011r. NK-N.4131.558.2011.MS6-2).
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