
UCHWAŁA NR XX/176/2020
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020r. poz.256) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznać skargę wniesioną przez Pana T.S. z dnia 19 maja 2020r. (przekazaną wg właściwości do Rady 
Powiatu Wągrowieckiego 29 maja 2020r.) za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

Małgorzata Osuch
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Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XX/176/2020 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 czerwca 2020 roku 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.     Skarga na działalność 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu wniesiona przez T.S. wpłynęła do Rady Powiatu Wągrowieckiego 
29 maja 2020r. Przekazana została według właściwości przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Skargę tej samej treści i z tymi samymi załącznikami przesłał 
również wg właściwości do Rady Powiatu Wągrowieckiego Wojewoda Wielkopolski w dniu 15 czerwca 2020r. 
Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego przekazała w/w skargę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 
4 czerwca br. celem jej zbadania. Skarga analizowana była przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 
16 czerwca 2020r.   Badając zasadności skargi wzięto pod uwagę dokumenty złożone prze skarżącego,  
wyjaśnienia złożone na piśmie przez Główną Księgową ZOZ w Wągrowcu z 16 czerwca 2020 r., pisemną 
odpowiedź na zarzuty skargi z Kancelarii Adwokackiej Tomasz Królczyk z 15 czerwca 2020r. oraz maila Głównej 
Księgowej z 16 czerwca br. Skarżący podpisał poręczenie za spłatę należności za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – 
Leczniczym pacjenta H.G. Od maja 2019r. skarżący zaprzestał regulowania w całości należności na rzecz ZOZ 
w Wągrowcu, a od lipca 2019r. zaprzestał regulowania należnych kwot. Kwota zadłużenia wynosiła 2.236,13 zł. 
ZOZ Wągrowiec na prośbę skarżącego zgodził się na rozłożenie w/w płatności w dniu 13 lutego br. na 15 rat 
płatnych w terminie do końca miesiąca. W wezwaniu przedsądowym do zapłaty skarżący został wezwany do 
zapłaty, utrzymano przy tym spłatę w 15 ratach wyznaczając nowe terminy płatności.  Dochodzenie należności 
nie wymaga – jak sądzi skarżący – sporządzenia dodatkowych dokumentów. Poręczenie jest instytucją prawa 
cywilnego polegającą na przyjęciu odpowiedzialności za cudzy dług. Dodatkowo skarżący w dniu 16 czerwca br. 
dokonał terminowo płatności pierwszej raty.   Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że skarga wniesiona 
przez T.S. jest bezzasadna. 
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