
Uchwała Nr XX/119/08                                                                                                                                                                      
Rady Gminy w Gniewoszowie  

z dnia 30 lipca 2008r. 
 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kozienicach w sprawie 
likwidacji komórek organizacyjnych w SP ZZOZ w Kozienicach 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
/tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 43 ust. 3 ustawy z dnia  30 
sierpnia 1991r.  o zakładach opieki zdrowotnej  (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r.  Nr 14, poz. 89 z 
późn. zm.) oraz pisma  Starostwa Powiatowego  w Kozienicach  ZES 8022 – 13/08 z dnia  16 lipca 
2008r. w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kozienickiego  w sprawie  
likwidacji   komórek  organizacyjnych w SP ZZOZ w Kozienicach  z podanym pisemnym 
uzasadnieniem  dokonywanych zmian, Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1 

           Opiniuje  się  pozytywnie  projekt uchwały Rady Powiatu Kozienickiego  w sprawie  
likwidacji   komórek  organizacyjnych w SP ZZOZ w Kozienicach:                                                                                           
- Oddział medycyny paliatywnej,                                                                                                                  
- Poradnia menopauzy,                                                                                                                                     
- Poradnia patologii ciąŜy,                                                                                                                               
- Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej  dla dzieci,                                                                                     
- Poradnia  gastroenterologiczna dla dzieci,                                                                                                              
- Poradnia  otolaryngologiczna dla dzieci,                                                                                                         
- Oddział  wewnętrzny II. 

§ 2 

 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

UZASADNIENIE 

Przekazane Radzie Gminy w Gniewoszowie uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu 
Kozienickiego dotyczące  likwidacji   komórek  organizacyjnych w SP ZZOZ w Kozienicach 
określonych  w §  1  niniejszej uchwały  jest przekonujące i zasadne, tym bardziej  Ŝe 
dotychczasowa obsługa  przez SPZZOZ w Kozienicach pacjentów z terenu gminy nie zostaje 
zlikwidowana. Pacjenci korzystający z  dotychczasowych poradni, które  wykonywały świadczenia 
medyczne, tj.: poradni menopauzy, poradni patologii ciąŜy,  poradni chirurgii urazowo – 
ortopedycznej  dla dzieci, poradni  otolaryngologiczna dla dzieci, zostali przejęci  odpowiednio 
przez poradnię  ginekologiczno - połoŜniczą, poradnię chirurgii urazowo  - ortopedycznej  oraz 
poradnię otolaryngologiczną Pozostałe komórki takie jak: oddział  medycyny paliatywnej 
faktycznie nigdy nie funkcjonował,  poradnia gastroenterologiczna  dla dzieci  nie funkcjonowała 
od 2002r.  z powodu nie  uzyskania kontraktu  z MRKCh a obecnie  NFZ. Dotychczasowych 
pacjentów  oddziału wewnętrznego II będzie przejmował  oddział wewnętrzny  z pododdziałem 
kardiologii z uwagi na niskie obłoŜenie  łóŜek na tym oddziale i brak oddzielnego kontraktu na ten 
oddział.   

  Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Halina Banaś 


