
Uchwała Nr XVII/98/2008 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 17 lipca 2008 r. 
 

w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Krapkowicach  

 
Na podstawie art.12. pkt 8, lit. „i” i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t. jedn. z 200 1r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz  
art. 36, art.43 ust.1 i art. 60 ust. 3 i ust.4, lit. „b” ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (t. jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Powiatu 
Krapkowickiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Postanawia się dokonać likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Krapkowicach z siedzibą w Krapkowicach, ul. Szkolna 7, zwanego dalej 
„Zakładem” 

2. Otwarcie likwidacji ustala się na dzień 1 września 2008r. 
 

§ 2 
 

Opiekę i świadczenia zdrowotne, mieszkańcom Powiatu Krapkowickiego 
korzystającym dotychczas ze świadczeń likwidowanego Zakładu, w sposób nieprzerwany  
i bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości zapewni niepubliczny 
zakład opieki zdrowotnej (NZOZ). NZOZ zostanie utworzony przez spółkę z o.o. pod nazwą 
„Krapkowickie Centrum Zdrowia”, ze 100% udziałem Powiatu. Opieka medyczna będzie 
świadczona w zakresie: 
1) stacjonarnej opieki zdrowotnej na oddziałach: wewnętrznym, pediatrycznym, chirurgii 

ogólnej, ginekologiczno – położniczym, noworodkowym i innych; 
2) przyszpitalnych poradni specjalistycznych; 
3) przyszpitalnych poradni diagnostycznych; 
4) Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego 
5) podstawowej opieki zdrowotnej; 
6) pomocy doraźnej. 

 
§ 3 

 
1. W czasie trwania likwidacji Zakładu jego składniki majątkowe mogą być wydzierżawione 

na czas określony w okresie likwidacji a następnie zbyte w drodze przetargowej lub 
bezprzetargowej. 

2. Składniki materialne nie nadające się do dalszej eksploatacji podlegać będą likwidacji 
przez powołaną do tego celu komisję. 

3. Uzyskane przez likwidatora środki finansowe będą przeznaczone na pokrycie kosztów 
likwidacji i deficytu Zakładu. 

4. Zakład nie posiada składników niematerialnych. 
 
 
 
 



§ 4 
 

Po zakończeniu likwidacji majątek, zobowiązania i należności Zakładu przejmie 
Powiat Krapkowicki. 

 
§ 5 

 
1. Zarząd Powiatu powoła likwidatora Zakładu. 
2. Do zadań likwidatora należy w szczególności: 

1) Przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Zakładu., 
2) Sporządzenie bilansu na dzień otwarcia i zakończenia likwidacji. 
3) Uregulowanie stosunków pracy z pracownikami Zakładu, 
4) Zaspokajanie wierzycieli Zakładu, 
5) Zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla likwidacji. 
6) Spowodowanie wykreślenia Zakładu z właściwych rejestrów. 
7) Prowadzenie działalności medycznej stosownie do zapisów § 6, pkt 1 niniejszej 

uchwały. 
 

§ 6 
 

1. Zakład będzie prowadził działalność medyczną nie krócej niż trzy miesiące od dnia 
otwarcia likwidacji. 

2. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych ustala się nie później niż do dnia  
30 czerwca 2013 r. 

 
§ 7 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 

 
§ 8 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

 
Krystian Komander 


