UCHWAŁA NR 60/IX/11
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie ograniczenia działalności
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku

Na podstawie art. 36 i art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) w związku z art. 12
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ogranicza się działalność Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Otwocku, zwanego dalej „Zespołem” poprzez likwidację jednostki organizacyjnej
pod nazwą Zakład Pomocy Doraźnej, 05-400 Otwock, ul. Batorego 44. Jednostka nie
funkcjonuje od 2006 r. Świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego będą realizowane
przez firmę „Falck”, która uzyskała kontrakt z NFZ.
§ 2. Ogranicza się działalność Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Otwocku, zwanego dalej „Zespołem” poprzez likwidację następujących komórek
organizacyjnych:
1) Oddział Okulistyczny, 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 – nie funkcjonuje
od 2003 r.; świadczenia będą realizowane przez Samodzielny Publiczny Szpital
Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego w Warszawie;
2) Pracownia Patomorfologii, 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 – nie funkcjonuje
od 2006 r.; świadczenia będą realizowane przez firmę zewnętrzną na podstawie umów
z lekarzami specjalistami;
3) Zespół Wyjazdowy „W”, 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 – nie funkcjonuje
od 2006 r.; świadczenia będą realizowane przez firmę „Falck”, która uzyskała kontrakt
z NFZ,
4) Zespół Wyjazdowy „R”, 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 – nie funkcjonuje
od 2006 r.; świadczenia będą realizowane przez firmę „Falck”, która uzyskała kontrakt
z NFZ;
5) Zespół Wyjazdowy „W”, 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 – nie funkcjonuje
od 2006 r.; świadczenia będą realizowane przez firmę „Falck”, która uzyskała kontrakt
z NFZ.
§ 3. Zakończenie działalności medycznej likwidowanej jednostki i komórek
organizacyjnych Zespołu nastąpi nie wcześniej niŜ po upływie 3 miesięcy od podjęcia
niniejszej uchwały.
§ 4. Zapewnione zostało nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom
korzystającym z poszczególnych rodzajów świadczeń w likwidowanej jednostce
i komórkach organizacyjnych Zespołu bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków
udzielania i jakości. Świadczenia te są realizowane przez inne podmioty świadczące usługi
w takim zakresie na terenie powiatu otwockiego oraz województwa mazowieckiego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Jacek Czarnowski

Uzasadnienie

Dyrektor Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku zwrócił się
do Rady Powiatu z wnioskiem o uporządkowanie struktury organizacyjnej Zespołu poprzez
likwidację niektórych komórek i jednostek.
Ograniczenie działalności dotyczy komórek i jednostek, które nie funkcjonują od kilku
lat.
Rada Społeczna Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku
pozytywnie zaopiniowała powyŜszy wniosek.
Funkcje likwidowanych jednostek i komórek przejęły inne podmioty działające
na terenie Otwocka i Warszawy. Nie zachodzi więc obawa ograniczenia dostępności
do świadczeń oraz jakości i warunków udzielania usług medycznych we wskazanym
w uchwale zakresie.
Przekształcenia te wiąŜą się z narzuconym przez stosowne ustawy trybem
kontraktowania usług na wykonanie konkretnych świadczeń. Dostosowanie struktur Zespołu
do wymagań stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wraz ze spełnieniem wielu
precyzyjnie określonych warunków jest niezbędna, aby ubiegać się o uzyskanie kontraktu
na realizację usługi.
Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) tworzenie, przekształcenie
i likwidacja zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze uchwały właściwego organu
jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie natomiast z orzecznictwem sądów administracyjnych, likwidacja lub istotne
ograniczenie poszczególnych rodzajów usług, a tym samym likwidacja jednostek i komórek,
jest formą przekształcenia zakładu.
Wobec powyŜszego, likwidacja jednostek i komórek organizacyjnych, jako forma
przekształcenia zakładu, wymaga podjęcia przez Radę Powiatu stosownej uchwały.
Zgodnie z art. 43 powołanej ustawy, projekt uchwały wymaga opinii wojewody oraz
opinii właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń
zdrowotnych, a takŜe sejmiku województwa, jeśli zasięg działania zakładu obejmuje
województwo lub znaczną jego część.
Przedmiotowa uchwała będzie stanowić podstawę do dokonania stosownych zmian
w Statucie ZP ZOZ oraz w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej.

Wiceprzewodniczący Rady
Jacek Czarnowski

