
UCHWAŁA NR 788/VIII/23 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. Z.o.o. 

Na podstawie art. 6 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40..) oraz §39 ust. 3 Statutu Gminy Namysłów uchwala się, co następuje: 

§ 1. W związku z sytuacją finansową spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia, Rada Miejska w Namysłowie 
przedstawia swoje stanowisko, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie do przekazania niniejszego stanowiska 
Burmistrzowi Namysłowa i Staroście Namysłowskiemu 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Załącznik do uchwały Nr 788/VIII/23 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE W SPRAWIE 
NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA Sp. Z.o.o. 

Szpital w Namysłowie, jest jedną z najważniejszych instytucji w naszej gminie. Świadczy usługi dla wielu 
tysięcy pacjentów rocznie. Nieprzerwanie, od kilkudziesięciu lat, udziela pomocy mieszkańcom naszej gminy. 

Jako Rada znamy bolączki i problemy Namysłowskiego Centrum Zdrowia. Jak wszyscy mieszkańcy 
chcielibyśmy, aby funkcjonowały wszystkie oddziały, była pełna obsada kadry medycznej oraz by usługi były 
świadczone na najwyższym poziomie. Musimy dzisiaj jednak przyłożyć miarę możliwości do realiów, w których 
funkcjonujemy. 

Obecna polityka Państwa Polskiego oraz lokalne układy doprowadziły do trudnej sytuacji naszego szpitala. 
Świadomość błędów zarządzających spółką, nie może nam jednak przesłonić troski o namysłowski szpital. Nie 
wyobrażamy sobie Namysłowa bez szpitala. Do tego, aby mógł jednak dalej funkcjonować potrzebne są pieniądze, 
współpraca pomiędzy udziałowcami oraz szacunek do pacjentów i personelu. 

Mając na uwadze wyższy cel społeczny wzywamy Burmistrza Namysłowa oraz Zarząd Powiatu 
Namysłowskiego do podjęcia wysiłków mających na celu przywrócenie funkcjonowania zamkniętych oddziałów, 
poprawy jakości świadczonych usług, pozyskiwaniu nowych lekarzy oraz poprawie sytuacji finansowej szpitala. 

Rada Miejska w Namysłowie uznała za niezbędne i w pełni uzasadnione podjąć niniejszą uchwałę wyrażając 
przy tym nadzieję, że zdecydowane stanowisko Radnych pozwoli na zakończenie rozgrywek politycznych 
toczących się wokół szpitala i da wszystkim siłom politycznym impuls do wzmożonej pracy na rzecz 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia. 
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