
UCHWAŁA NR XXII/192/2020
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO

z dnia 30 września 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 z późn. zm.) 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. Po analizie skargi wniesionej przez Panią M.K. z dnia 24 lipca 2020r. (przekazaną wg właściwości do 
Rady Powiatu Wągrowieckiego 6 sierpnia 2020r.) nie znajduje się przesłanek do uznania jej za zasadną. 

§ 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
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXII  /192/ 2020 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 września 
2020 roku. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.      Skarga na 
działalność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu wniesiona przez M.K. wpłynęła do Rady Powiatu 
Wągrowieckiego 6 sierpnia 2020r. Przekazana została według właściwości przez Departament Nadzoru i Kontroli 
w Ministerstwie Zdrowia. Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego przekazała w/w skargę Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w dniu 6 sierpnia br. celem jej zbadania. W dniu 3 września br. pismem OR.BR.s.1511.3.2020 
poinformowano skarżącą, że ze względu na organizację pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego nie jest możliwym 
załatwienie sprawy w ustawowym 30-dniowym terminie i skarga rozpatrzona zostanie do 30 września 2020r. 
Skarga analizowana była przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 17 września 2020r.  Ustawa z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w art. 121 ust. 1 określa, że nadzór nad podmiotem leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. Kontrola i ocena obejmują w szczególności realizację 
zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń 
zdrowotnych. Badając zasadności skargi wzięto pod uwagę dane przekazane przez Dyrektora SP ZOZ Pana 
Przemysława Burego. W przypadku skarżącej przy hospitalizacji, porodzie i opiece po porodzie zachowano 
wszystkie procedury określone standardami opieki okołoporodowej przyporządkowane do oddziałów I poziomu 
referencyjnego. Dyrektor zaznaczył, że świadczy o tym dokumentacja medyczna. Tym samym wypełnione zostały 
obowiązki wynikające z zapisów art. 121 ust. 1 ustawy. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że nie ma 
podstaw, by uznać skargę za zasadną. . 
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