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UCHWAŁA NR XIV/81/2011
RADY GMINY JANOWICE WIELKIE

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Janowicach Wielkich 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Likwiduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Janowicach 
Wielkich z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Wojska Polskiego 3, zwany dalej „Ośrodkiem”. 

§ 2. Zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez Ośrodek nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 3. Dniem otwarcia likwidacji Ośrodka jest dzień wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 4. Zakończenie likwidacji Ośrodka następuje z upływem 3 miesięcy od dnia otwarcia jego likwidacji. 

§ 5. Osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Ośrodka dalsze nieprzerwane ich 
udzielanie bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości będzie zapewniać 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Multi-Med” z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Różyckiego 6. 

§ 6. Z dniem zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Ośrodek składniki materialne 
i niematerialne znajdujące się w jego dyspozycji zostaną przekazane do Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Multi-Med” z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Różyckiego 6 – w celu zapewnienia dalszej 
nieprzerwanej działalności leczniczej przez podmiot przyjmujący przekazywane mienie w obiekcie dotychczas 
zajmowanym przez Ośrodek. 

§ 7. Gmina Janowice Wielkie przejmuje wszystkie należności i zobowiązania Ośrodka według stanu 
określonego bilansem zamknięcia likwidacji 

§ 8. Majątek Ośrodka po zaspokojeniu wierzycieli staje się własnością Gminy Janowice Wielkie. 

§ 9. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku stają się z dniem zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez 
Ośrodek pracownikami podmiotu, o którym mowa w § 6 uchwały na zasadach określonych w art. 231 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.). 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Szymon Młodziński
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 
zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Art. 40 ust. 2 powyższej ustawy stanowi, że organy 
gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie: 1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek 
pomocniczych, 2) organizacji urzędów i instytucji gminnych, 3) zasad zarządu mieniem gminy, 4) zasad i trybu 
korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Z kolei art. 60 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej stanowi, że likwidacja samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej następuje w drodze rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu 
tworzącego. Rozporządzenie, zarządzenie albo uchwała o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej zawiera w szczególności: 1) określenie zakładu podlegającego likwidacji; 2) oznaczenie dnia 
zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych, nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia wydania rozporządzenia, 
zarządzenia albo podjęcia uchwały; 3) oznaczenie dnia otwarcia likwidacji, nie później niż 30 dni od dnia, 
o którym mowa w pkt 2; 4) określenie sposobu i trybu zadysponowania składnikami materialnymi 
i niematerialnymi; 5) oznaczenie dnia zakończenia likwidacji. Rozporządzenie, zarządzenie albo uchwała 
o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowi podstawę do jego wykreślenia z: 1) 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100, z dniem zaprzestania 
udzielania świadczeń zdrowotnych; 2) Krajowego Rejestru Sądowego z dniem zakończenia likwidacji. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Janowicach Wielkich nie może 
funkcjonować dalej w dotychczasowej formie prawnej ze względu na bezskuteczne poszukiwanie kandydata na 
wakujące stanowisko kierownika Ośrodka (będącego zarazem lekarzem medycyny rodzinnej), którego efektem jest 
brak ofert w konkursie ogłoszonym publicznie. Ze względu na fakt, że drugi dotychczas zatrudniony lekarz 
znajduje się w okresie wypowiedzenia, sytuacja powyższa prowadzić musi do braku zapewnienia opieki lekarskiej 
dla mieszkańców gminy, czemu należy bezwzględnie i jak najszybciej zapobiec. Nadmienić należy, że Rada 
Społeczna Ośrodka uchwałą nr 2/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. pozytywnie zaopiniowała likwidację SP ZOZ 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Janowicach Wielkich, wskazując jednocześnie jako niezbędne dalsze zapewnienie 
mieszkańcom Gminy Janowice Wielkie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w formie prawnej NZOZ działającego 
w Janowicach Wielkich, pozwalającego na finansowanie niezależne od budżetu Gminy. 


