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Załącznik. do
Uchwały R'ady Powlatl.t

z  dn ia 2010r.
OpolskieEo Nr
z dnia

w sprawie: pruekształCenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego

Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno -Reumatologicznych z siedzibą

w Kup.

Na podstawie ań.18 pkt 19 |it. t i 20 ustawy z dnia 5 czenivca 1998r. o samoządzie

województwa (Dz. U' z2OO1r. Nr 142, poz. 1590 zpóżn. zm.) oraz ań.36 i 43 ustawy z dnia

30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z2007r. Nr 14' poz.89 zpoŹn,

zm.) Sejmik Województwa opolskiego uchwa|a, co następuje:

s1

1.Dokonuje się pzekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali

Pu|mono|ogiczno -Reumatologicznych z siedzibą w Kup, po|egającego na |ikwidacji

oddziału Pu|monologii ogó|nej z Pododdziałem Chemioterapii Płuc w Szpita|u w Kup.

2.Świadczenia zdrowotne udzie|ane przez |ikwidowane komórki organizacyjne wymienione W

ust. 1, wykonywane są W sposób nieprzeruvany, bez istotnego ograniczenia ich

dostępności, warunków udzielania i jakoŚci przez pozostałe komórki organizacyjne

SamodzieInego Publicznego Zespołu Szpitali PuImonologiczno . ReumatoIogicznych

z siedzibąw Kup.

3.Udzielanie świadczeń zdrowotnych |ecznictwa szpitalnego o profilu pu|mono|ogii ogo|nej
i Chemioterapii Nowotworów Płuc, które to wykonywane były w oddzia|e wymienionym
w ust.1, wykonywane sąW oddziale Gruźlicy iChorób Płuc w Szpitalu w Kup.

 .Zakończenie działalności medycznej w komórkach organizacyjnych wymienionych w ust 1
ustala się na dzień 30 kwietnia 2011r'

s2
Zmiany, o ktorych mowa W s 1 zostały pozytywnie zaopiniowane Uchwałą

Nr 13/2010 z dnia 2 września 2O1Or' pzez Radę Społeczną Samodzie|nego Pub|icznego

Zespołu Szpitali PuImono|ogiczno -ReumatoIogicznych z siedzibą w Kup.



s3
Wykonanie uchwały powierza się Zaządowi Województwa o po|skieg o.

s4
Uchwała podlega publikacji "w Dzienniku Uzędowym Województwa opolskiego

iwchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.



Uzasadnlenie

Zgodnie z art,18 pkt 19 lit. f i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samoządzie
wojewodztwa (Dz. U' z 20o1r' Nr 142, poz' 1590 z póżn. zm.) podejmowanie uchwał
w sprawach przekształcania wojewodzkich samoządowych jednostek organizacyjnych
n a |eży do wyłącznej właściwości sej m iku woj ewództwa.

Natomiast zgodnie z ań.36 iań.43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r' o zakładach
opieki zdrowotnej (Dz. U' z 2oo7r. Nr 14, poz' 89 z póin' zm.) pzekształcenie poprzez
|ikwidację działalności medycznej samodzielnego pub|icznego zakładu opieki zdrowotnej
następuje w drodze uchwały sejmiku województwa.

Rada Społeczna działająca przy Samodzielnym Publicznym Zespole Szpita|i
Pulmono|ogiczno -Reumato|ogicznych z siedzibą w Kup będąca organem inicjującym
i opiniodawczym podmiotu, który utwozył zakład opieki zdrowotnej oraz organem
doradczym kierownika pub|icznego zakładu opieki zdrowotnej w drodze uchwały Nr 13/2010
z dnia 2 wześnia 2010r. wyraziła pozytywną opinię w sprawie |ikwidacji następujących
oddziału Pulmonologii ogólnej z Pododdziatem Chemioterapii Płuc w Szpita|u w Kup'

Zgodnie z ań. 43 ust.2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Zarząd Województwa
opolskiego zwróci się do Wojewody opolskiego oraz do 83 samoządow
w województwie opo|skim, ktorych |udności zakład udzie|a świadczeń zdrowotnych, z prośbą
o wyrażenie opiniiw przedmiotowej sprawie.

Z uwagi na przeprowadzony remont na ||l piętze budynku Szpita|a w Kup, gdzie
znajdował się oddział PuImonologii ogó|nej z Pododdziałem Chemioterapii Płuc,
wygospodarowano wo|ne miejsce na przeniesienie oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc.
Stworzyło to moż|iwość rea|izacji świadczeń związanych z pu|monologią chemioterapią płuc,
gruŹlicą na jednym piętze w organizacjijednego oddziału - aktua|nie zarejestrowanego jako
oddział GruŹlicy i Chorób Płuc.
Udzie|anie świadczeń zdrowotnych lecznictwa szpita|nego o profi|u pu|mono|ogicznym
i chemioterapii ptuc, które to wykonywane były W oddziale Pu|monologii ogó|nej
z Pododdziałem Chemioterapii Płuc' wykonywane będą w oddziale Gruźlicy i ChorÓb Płuc
w Szpitalu w Kup. Świadczenia z zakresu pu|monologii ogólnej i Chemioterapii Nowotworów
Płuc wykonywane są na podstawie posiadanego kontraktu z NFZ w sposób niepzerwany,
bez istotnego ograniczenia ich dostępnoŚci, warunków udzie|ania ijakości.

Mając powyższe na uwadze przyjęcie uchwały należy uznaÓ za zasadne.


