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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 60 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) 

Rada Powiatu 
uchwala: 

§ 1. Dokonać likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie, zwanego 
dalej Zakładem, z siedzibą w Pszczynie przy ul. Antesa 4a, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000033008. 

§ 2. Ustalić dzień otwarcia likwidacji Zakładu na pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu wejścia 
w życie niniejszej uchwały. 

§ 3. Zakład zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych po trzech miesiącach od upływu terminu 
określonego w § 2. 

§ 4. Dalsze udzielanie świadczeń likwidowanego Zakładu zapewni Szpital Joannitas w Pszczynie 
samorządowa spółka z o. o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Antesa 11. 

§ 5. 1. Składniki materialne i niematerialne Zakładu zostaną oddane w dzierżawę, najem, użyczenie 
lub zostaną sprzedane, w zakresie w jakim są niezbędne dla dalszej realizacji zadań, na rzecz spółki, o której 
mowa w § 4, zgodnie z odrębnymi przepisami i uchwałami Rady Powiatu Pszczyńskiego. 

2. Pozostałe składniki mienia ruchomego Zakładu zostaną zbyte zgodnie z ogólnie obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

§ 6. Termin zakończenia likwidacji Zakładu ustala się na dzień 31 sierpnia 2023 r. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu. 

§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 

Na potrzeby podjęcia decyzji co do dalszego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Pszczynie, przeprowadzono analizę funkcjonowania podmiotu w zakresie kosztów 

utrzymania budynku, kosztów działalności medycznej i administracyjnej oraz przychodów z działalności 

leczniczej i warunków świadczenia usług, zgodnie z umową zawartą z NFZ. Wysokie w stosunku 

do wypracowywanego kontraktu koszty funkcjonowania jedynie w części pokrywane są z przychodów, 

w pozostałej części są finansowane ze środków Powiatu.  

 

Mając na uwadze art. 60 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym 

likwidacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze rozporządzenia, 

zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego, po uzyskaniu wymaganej art. 48 ust. 2 

pkt 1lit. b ustawy o działalności leczniczej opinii rady społecznej działającej w podmiocie leczniczym, 

w związku z planowaną likwidacją działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej 

w Pszczynie, przygotowano projekt stosownej uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego. 

 

Celem zapewnienia dostępności świadczeń udzielanych przez SP ZOZ w Pszczynie dla mieszkańców 

Powiatu, pismem z dnia 1 grudnia 2022 r. zwrócono się do Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

w Katowicach o potwierdzenie możliwości dokonania cesji kontraktu SP ZOZ w Pszczynie na rzecz Szpitala 

Joannitas w Pszczynie samorządowej spółki z o.o. 

Ponadto pismem z dnia 22 grudnia 2022r. zwrócono się do Rady Społecznej SP ZOZ w Pszczynie o opinię 

co do planowanej likwidacji. Po zapoznaniu się z przedłożoną analizą funkcjonowania podmiotu 

oraz stosowną korespondencją z NFZ, dotyczącą cesji kontraktu, Rada Społeczna SP ZOZ 

w Pszczynie w dniu 2 stycznia 2023r. wyraziła pozytywną opinię w sprawie likwidacji podmiotu. 

 

Projekt uchwały zostanie poddany konsultacjom w trybie zgodnym z Uchwałą Nr II/12/10 Rady Powiatu 

Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Organizacje pozarządowe 

i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  będą mogły w tym terminie zgłaszać opinie 

i uwagi do projektu uchwały drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Pszczynie. Informacje o konsultacjach zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej www.bip.powiat.pszczyna.pl, na stronie internetowej powiatu pszczyńskiego 

www.powiat.pszczyna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie. 
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Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 
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