Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego aktualnej sytuacji
w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Namysłowie
Na podstawie art. 18 ust.1 w zw. z art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala co następuje:
§ 1. Wyrazić ogromny niepokój w związku z aktualną sytuacją w Namysłowskim Centrum Zdrowia
S.A. z siedzibą w Namysłowie (NCZ S.A.) w związku z brakiem zgody Burmistrza Namysłowa (jako
jedynego ze wszystkich akcjonariuszy NCZ S.A.) na podwyższenie kapitału zakładowego NCZ S.A.
NCZ S.A. jest jedynym szpitalem na terenie Powiatu Namysłowskiego. Podwyższenie kapitału
zakładowego NCZ S.A. jest niezbędne i konieczne celem zapewnienia szpitalowi prawidłowego
funkcjonowania zgodnie z celem, do którego został powołany. Szpital namysłowski nie może być
przedmiotem politycznych rozgrywek, dlatego żywimy wielką nadzieję, iż Burmistrz Namysłowa
zgodnie z przedwyborczymi obietnicami przekaże na rzecz NCZ S.A. w każdym roku jeden milion
złotych i nie będzie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NCZ S.A. uniemożliwiał
podwyższenia kapitału zakładowego szpitala oraz postąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Namysłowie Nr 15/VII/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2015 roku. Szpital namysłowski jest wspólnym dobrem wszystkich mieszkańców Powiatu
Namysłowskiego a podwyższenie jego kapitału zakładowego przyczyni się tylko do poprawienia jakości
ochrony życia i zdrowia lokalnej społeczności.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa poprzez przekazanie jej:
1) Staroście Namysłowskiemu;
2) Prezesowi NCZ S.A. z siedzibą w Namysłowie;
3) Wójtom gmin położonych na terenie Powiatu Namysłowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust.1 w zw. z art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
do zadań własnych gminy należy m.in. ochrona zdrowia. Z uwagi na aktualną sytuację w Namysłowskim
Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie, której Gmina Namysłów jest akcjonariuszem Rada Miejska
w Namysłowie uznała za stosowane zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Zajęcie stanowiska
przez Radę Miejską następuję w formie uchwały.
Projektodawca: Grupa Radnych Rady Miejskiej
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