
UCHWAŁA NR XXIV/386/20 
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie apelu do radnych Gminy Byczyna,Wołczyn i Lasowice Wielkie 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz § 51 ust.3 pkt 3 uchwały Nr LIV/532/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 
2018 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczbork (Dz.Urzęd. Wojew. Opolskiego z 2018 r. poz.2717) 
uchwala się co nastepuje: 

§ 1.   Rada Miejska w Kluczborku zwraca się z apelem do radnych gmin Byczyna, Wołczyn  
i Lasowice Wielkie dotyczącym  wsparcia Powiatowego  Centrum Zdrowia S.A.  w Kluczborku,  który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/386/20 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 28 października 2020 r. 

W obliczu znanej nam wszystkim niepokojącej kondycji finansowej i kadrowej Powiatowego Centrum 
Zdrowia S.A w Kluczborku , która stanowi realne zagrożenie dla funkcjonowania placówki, a tym samym 
naraża na potencjalne niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia pacjentów, wzywamy radnych 
gmin powiatu kluczborskiego do podjęcia skutecznych działań (wsparcia finansowego lub rzeczowego 
szpitala), które mogą poprawić obecną sytuację. 

W imieniu Rady Miejskiej w  Kluczborku, która pierwsza przekazała pomoc finansową dla szpitala 
oczekujemy od Was solidarnego wsparcia placówki.W obliczu zapaści państwowego systemu ochrony 
zdrowia  my jako samorządy musimy zabezpieczyć naszym mieszkańcom opiekę medyczną.  Jednak  to 
niedopuszczalne, by społeczny obowiązek spoczywał na jednej tylko gminie! To niedopuszczalne, by 
zdrowie i życie mieszkańców powiatu było traktowane z obojętnością przez wybranych przez nich 
przedstawicieli władzy lokalnej. 

Przypominamy, że naszym podstawowym obowiązkiem przy podejmowaniu wszelkich decyzji jest 
odpowiedzialne kierowanie się dobrem wspólnoty samorządowej i to na nas przede wszystkim spoczywa 
obowiązek dbania o  powszechny dostęp naszych mieszkańców do służby zdrowia i  pomocy medycznej. 

Jeszcze raz z całą stanowczością apelujemy, by w trosce o dobro szpitala, jego pracowników, a przede 
wszystkim mieszkańców radni gmin  naszego powiatu podjęli konkretne, materialne decyzje. 

Mając na uwadze zapewnienie ciągłości realizowanych świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców 
powiatu kluczborskiego prosimy  o potraktowanie sprawy jako pilnej oraz zagwarantowanie racjonalnych 
środków w przyszłorocznym i kolejnych  budżetach gminy.

Id: 43473F1E-7985-477D-8DA7-4DBF80461473. Podpisany Strona 1




