Uchwała Nr XXI/137/2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 03 czerwca 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia założeń do kierunków działań naprawczych w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu
Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1
W Uchwale nr XII/77/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie
przyjęcia założeń do kierunków działań naprawczych w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie dokonuje się następujących zmian:
1/ skreśla się § 8
2/ § 9 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 9 Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
ogłoszenia, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie działań naprawczych
dla SP ZOZ w Sztumie z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszej uchwale lub
do poszukiwania i wyboru inwestora dla SP ZOZ w Sztumie”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Ogłoszone dotychczas konkursy na opracowanie działań naprawczych dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie nie przyniosły oczekiwanego
rozstrzygnięcia.
Pierwszy konkurs unieważniono z powodu braku wpływu prac konkursowych .Drugi konkurs
unieważniono, ponieważ złożona praca konkursowa nie uwzględniała wszystkich działań
organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych niezbędnych do osiągnięcia rentowności
podmiotu udzielającego świadczenia zdrowotne.
Należy nadmienić, że ogłoszenie przedmiotowego konkursu miało na celu przede wszystkim
przyjęcie takiego rozwiązania, które oddłużyłoby szpital i uwolniło powiat jako organ
założycielski od przejęcia zadłużenia SP ZOZ w Sztumie.
Dotychczas prowadzone działania naprawcze przy uwzględnieniu aktualnej formy
organizacyjno prawnej tej jednostki są nieskuteczne, co potwierdza praktyka w
przyjmowanych rozwiązaniach prawnych wobec tego rodzaju podmiotów na terenie naszego
kraju.
Treść niniejszej uchwały umożliwia Zarządowi poszukiwanie i wybór inwestora , który zasili
finansowo ten podmiot oraz wprowadzi konieczne inwestycje przy generalnym założeniu
takich działań, które nie spowodują odpłatności za pobyt w szpitalu oraz za udzielane
świadczenia zdrowotne będące w zakresie ustawowego działania dotychczasowego
podmiotu.

