
UCHWAŁA NR XIII/120/2012 

RADY GMINY POKÓJ 

Z DNIA 27 LUTEGO 2012 R. 

 
w sprawie uchwalenia  Rezolucji w sprawie likwidacji pododdziału reumatologii 

   w Szpitalu w Pokoju 

 

 

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z  art.7 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz §21 ust.3 Statutu  

Gminy Pokój przyjętym uchwałą Nr XI/95/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz.85) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

Uchwala się rezolucję Rady Gminy Pokój w sprawie likwidacji pododdziału reumatologii                 

w Szpitalu w Pokoju, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§2 

 

Rezolucję, o której mowa w §1 przekazuje się: 

1) Marszałkowi Województwa Opolskiego  

2) Dyrektorowi Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia                          

z siedzibą w Opolu. 

 

§3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 

 

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  

do uchwały nr  XIII/120/2012 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 27 lutego 2012 r. 

 

 

REZOLUCJA RADY GMINY POKÓJ 

 

w sprawie likwidacji pododdziału reumatologii w Szpitalu w Pokoju 

 
 Występując w imieniu wspólnoty samorządowej Gminy Pokój wyrażamy, obawy 

związane z funkcjonowaniem Szpitala w Pokoju. Niezależnie od uwarunkowań 

organizacyjno-prawnych, w jakich znajdował się Szpital, jego działalność zawsze była 

przedmiotem dużego zainteresowania mieszkańców gminy. Jest on bardzo mocno związany z 

życiem społeczno-ekonomicznym naszego samorządu. Jego istnienie jest niezbędne do 

realizacji naszych aspiracji, dotyczących powstania kurortu leczniczo-rehabilitacyjnego tj. 

udowodnienia ciągłości lecznictwa ponad 150-letniej tradycji. W interesie naszej wspólnoty 

jest zatem to, aby sytuacja Szpitala była stabilna.  

 Należy przy tym uwzględnić znaczący popyt na usługi Szpitala w Pokoju. Na dzień 

31.12.2011 r. kolejka oczekujących wynosiła 1900 pacjentów.  Pomimo faktu rozszerzenia 

działalności Szpitala w Kup (oddział reumatologii) nie ma znaczącego efektu zmniejszenia 

czasu oczekiwania na hospitalizację w Pokoju. Niepokojący  jest fakt, że dyrekcja Szpitala nie 

odpowiada na popyt na usługi medyczne świadczone w Pokoju. Obserwuje się brak 

usystematyzowanych działań w tym zakresie popartych analizami ekonomiczno-

finansowymi. Dla przykładu należy podać, że Szpital w Pokoju nie otrzymał kontraktu na 

reumatologię na 2012 r. z powodu niespełniania wymagań, tj. braku izby przyjęć, 

laboratorium. Nie tak dawno zlikwidowano izbę przyjęć, laboratorium, nie przewidując 

konsekwencji tych decyzji w przyszłości.  

 Osłabienie organizacyjne Szpitala jest sprzeczne z prowadzoną przez nas polityką 

rozwoju Gminy. Jego umocnienie leży nie tylko w interesie naszego samorządu, ale przede 

wszystkim w interesie właściciela Szpitala tj. Samorządu Województwa Opolskiego. W 2009 

r. podjęto działania mające na celu przywrócenie Gminie Pokój statusu uzdrowiska. Zlecone 

zostały odpowiednie opracowania. Przystąpiono do zmian w planie zagospodarowania 

przestrzennego wsi Pokój. W lutym   2010 roku udało się zakończyć proces komunalizacji 

zabytkowego parku w Pokoju. Działania inwestycyjne gminy w ostatnich latach również 

zostały dopasowane do celu strategicznego, którym jest właśnie utworzenie uzdrowiska. 

Obecnie kanalizowane są ostatnie ulice wsi. Stworzone jest także zaplecze sportowo-



rekreacyjne. Widać więc zaangażowanie władz Gminy w stworzenie warunków stanowiących 

podstawę funkcjonowania uzdrowiska, którego działalność związana będzie ze Szpitalem w 

Pokoju.  

 

Jako przedstawiciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Pokój, w trosce o dalsze 

funkcjonowanie Szpitala w Pokoju, apelujemy do Samorządu Województwa Opolskiego                   

o zmianę decyzji dotyczącej likwidacji pododdziału reumatologii w Szpitalu w Pokoju. 


