
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.183.2012 
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr 232/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich – w części 
określonej w § 19 ust. 4 załącznika do uchwały – jako niezgodnej z art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 
o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.). 

Uzasadnienie 

W przepisie § 19 ust. 4 załącznika do niniejszej uchwały do zadań Rady Społecznej Zespołu zaliczono 
„opiniowanie wniosku Dyrektora w sprawie czasowego zaprzestania działalności”. Należy zauważyć, iż 
w myśl art. 34 ust. 1 w związku z art. 8 ustawy o działalności leczniczej, możliwość czasowego zaprzestania 
działalności nie znajduje zastosowania w przypadku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa 
Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. Zgodnie z art. 8 powołanej ustawy rodzajami działalności 
leczniczej są: 

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne: 

a) szpitalne, 

b) inne niż szpitalne; 

2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

Treść art. 34 ust. 1 ww. ustawy przesądza o tym, iż wyłącznie „podmiot leczniczy wykonujący działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne może, w zakresie świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, zaprzestać 
działalności leczniczej: 

1) całkowicie; 

2) częściowo, w zakresie jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa tego 
podmiotu związanych bezpośrednio z udzielaniem tych świadczeń”. 

Tymczasem Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich nie 
wykonuje działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Stąd należy 
wnosić, iż instrument czasowego zaprzestania działalności leczniczej nie ma zastosowania do tego Zakładu – 
jako wykonującego zadania w formie ambulatoryjnej (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Klub Pacjenta, Zespół 
Leczenia Środowiskowego) oraz Dziennego Oddziału Psychiatrycznego (§ 12 załącznika do uchwały). 

Wobec powyższego stwierdzenie nieważności uchwały – we wskazanej części – jest uzasadnione 
i konieczne. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 lipca 2012 r.

Poz. 2956



Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. 

Otrzymują: 

1) Rada Miasta Siemianowic Śląskich 

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

2) aa. 

 

z up. Wojewody Śląskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru 

Prawnego 

Krzysztof Nowak
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