
Uchwała Nr XVII/154/2012 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 marca 2012 r. 
 

w sprawie ustalenia stanowiska dotyczącego sytuacji Szpitala w Pokoju, będącego częścią 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznego  

z siedzibą w Kup. 

 
 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 22 Statutu Powiatu Namysłowskiego 
przyjętego uchwałą Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
26 października 2011 r.. /Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2011 r. , Nr 133, poz. 1598/, 
Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:  

 
§ 1 

Po zapoznaniu się z opinią zebranych na Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 16 marca 2012 r., przedstawicieli samorządów, 
stowarzyszeń reprezentujących pacjentów, dyrekcji szpitala, oraz Zarządu Województwa 
Opolskiego wyraŜa  stanowisko, szczegółowo przestawione w załączniku  do  niniejszej  
uchwały. 

§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.  

§ 3 

Uchwała  wchodzi  w  Ŝycie  z  dniem  podjęcia. 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady  
                                                                                                 Powiatu Namysłowskiego  

                   Roman Półrolniczak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik do uchwały Nr XVII/154/2012 
Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 marca 21012 r.  
 
 

Stanowisko Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie sytuacji Szpitala w Pokoju, 
będącego częścią Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali  

Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup. 
 
 

Rada Powiatu Namysłowskiego po zapoznaniu się z opinią zebranych na  
Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku w dniu  
16 marca 2012 r., przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń reprezentujących pacjentów, 
dyrekcji szpitala, oraz Zarządu Województwa Opolskiego wyraŜa następujące stanowisko:  
 
1. W świetle uzyskanych informacji w trakcie trwania Komisji, Rada Powiatu 

Namysłowskiego stwierdza, Ŝe zaprzestanie realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu 
lecznictwa szpitalnego (reumatologia), nie wynika z decyzji Dyrekcji Zespołu Szpitali  
w Kup ani Samorządu Województwa Opolskiego, lecz jest efektem zmian przepisów 
prawa medycznego zawartych w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia i Zarządzeniach 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących warunków zawierania umów  
z zakresu lecznictwa szpitalnego, które zostały wprowadzone w 2011 roku i były 
uwzględniane przy kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych na rok 2012. 

 
2. Doceniając działania podejmowane przez Zarząd Województwa Opolskiego zmierzające 

do utrzymania w Szpitalu w Pokoju usług reumatologicznych uwaŜamy, Ŝe w kontekście 
zaprezentowanej sytuacji prawnej jedynym skutecznym sposobem zachowania oddziału 
reumatologicznego było dostosowanie obiektu szpitala do standardów gwarantujących 
podpisanie umowy z NFZ. Niespełnienie wymogów spowodowało zamknięcie 
pododdziału i przyczyniło się do osłabienia pozycji szpitala. 

 
3. UwaŜamy, Ŝe zaangaŜowanie tak wielu środowisk w ratowanie reumatologii w Pokoju,  

a takŜe znaczenie szpitala w strategii rozwoju Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji 
dowodzą strategicznej roli tej instytucji i w opinii mieszkańców naszego województwa 
świadczą o ogromnej wartości działań leczniczych prowadzonych w szpitalu. 

 
4. Rada Powiatu Namysłowskiego zwraca się do Zarządu Województwa o podjęcie działań 

inwestycyjnych w celu przywrócenia i rozbudowy bazy szpitalnej dla pacjentów ze 
schorzeniami reumatologicznymi, która wykorzystywana będzie równieŜ w ramach 
lecznictwa uzdrowiskowego. 

 
5. Rada Powiatu Namysłowskiego zobowiązuje Starostę Namysłowskiego jako lidera  

i głównego koordynatora projektu strefy do podjecia zdecydowanych działań 
zmierzających do odbudowania roli szpitala w Pokoju poprzez przywrócenie w nim 
działalności reumatologicznej stanowiącej o toŜsamości i tradycji tej placówki. 

 
 
 

   Przewodniczący Rady  
        Powiatu Namysłowskiego 
 
                       Roman Półrolniczak 


