
PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nr ……… z dnia ………………….

Uchwała Nr  ……….. /  ……….. /2012
Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia ……………….. 2012 roku

w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  dotyczącego  decyzji  Samorządu  Województwa  Śląskiego 
o  połączeniu  Oddziału  Ginekologii  i  Położnictwa  w  Wojewódzkim  Szpitalu  Zespolonym 
im. W. Orłowskiego z Oddziałem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie

Na podstawie § 19 Statutu Powiatu Kłobuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/III/98 Rady 
Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kłobuckiego 
(Dz. U. Województwa Częstochowskiego Nr 26, poz. 273, z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Postanawia  się  przyjąć  stanowisko  dotyczące  decyzji  Samorządu  Województwa  Śląskiego 

o  połączeniu  Oddziału  Ginekologii  i  Położnictwa  w  Wojewódzkim  Szpitalu  Zespolonym 
im. W. Orłowskiego z Oddziałem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kłobucku. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ….…/.….../2012

Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia …………………….. 2012 roku

w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  dotyczącego  decyzji  Samorządu  Województwa  Śląskiego 
o  połączeniu  Oddziału  Ginekologii  i  Położnictwa  w  Wojewódzkim  Szpitalu  Zespolonym 
im. W. Orłowskiego z Oddziałem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie

Rada  Powiatu  w  Kłobucku  jako  organ  reprezentujący  wszystkich  mieszkańców  naszego 
powiatu  w  zakresie  ochrony  zdrowia  oraz  zapewnienia  równego  dostępu  do  świadczeń  opieki  
zdrowotnej  wyraża  swoje  stanowisko  wobec  decyzji  Samorządu  Województwa  Śląskiego 
o  połączeniu  Oddziału  Ginekologii  i  Położnictwa  w  Wojewódzkim  Szpitalu  Zespolonym 
im. W. Orłowskiego z Oddziałem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr …../.…./2012
Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia …….….……… 2012 roku 

Stanowisko
Rady Powiatu w Kłobucku

dotyczące  decyzji  Samorządu  Województwa  Śląskiego  o  połączeniu  Oddziału  Ginekologii 
i  Położnictwa  w  Wojewódzkim  Szpitalu  Zespolonym  im.  W.  Orłowskiego  z  Oddziałem 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie

W związku z decyzją Samorządu Województwa Śląskiego o połączeniu Oddziału Ginekologii 
i Położnictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. W. Orłowskiego z Oddziałem Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, Rada Powiatu w Kłobucku wyraża negatywne stanowisko 
wobec połączenia obu Oddziałów.

Działając  w  trosce  o  zapewnienie  mieszkańcom  powiatu  kłobuckiego  jak  największej 
dostępności do świadczeń medycznych o jak najwyższej jakości w zakresie położnictwa i ginekologii  
Rada  Powiatu  w  Kłobucku  wnosi  o  utrzymanie  obecnego,  dobrze  funkcjonującego  Oddziału 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Połączenie  w/w  Oddziałów  może  doprowadzić  do  obniżenia  ilości  świadczonych  usług 
medycznych. Należy zwrócić uwagę również na dotychczasowy zakres i powszechność świadczonych 
usług oraz obszar, dla którego są one świadczone. 

Samorząd  Województwa  Śląskiego  podejmując  tak  ważną  decyzję  dla  ludności  regionu 
byłego województwa częstochowskiego, a także sąsiednich powiatów powinien wziąć pod uwagę fakt, 
iż  połączenie  Oddziałów  niesie  za  sobą  negatywne  skutki  w  postaci  zagrożenia  życia  i  zdrowia  
rodzących matek i ich dzieci. Ponadto zwiększająca się ilość porodów przy zmniejszonej ilości miejsc 
może znacznie obniżyć standard bezpieczeństwa i higieny pracy, co w konsekwencji może skutkować 
obniżeniem jakości świadczonych usług. 
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