
UCHWAŁA NR XXXV/390/21 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 13 lipca 2021 r. 

w sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, przyjętego Uchwałą Nr XI/58/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 
27 czerwca 2003 r. (t.j. Dz. U. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 2186), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wystąpić z apelem do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie podjęcia pilnych działań 
zmierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku oraz odwrócenia 
decyzji i działań, które zagrażają funkcjonowaniu lecznicy, a tym samym negatywnie wpływają na 
bezpieczeństwo mieszkańców Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. 

§ 2.  

Uchwałę przekazać Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia, Marszałkowi Województwa 
Śląskiego, Wojewodzie Śląskiemu, parlamentarzystom z terenu województwa śląskiego oraz 
samorządom Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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Uzasadnienie  

PRIMUM NON NOCERE 

Rolą samorządu jest szeroko pojęta ochrona interesu publicznego jego mieszkańców. W tym 
szczególnym przypadku, interes publiczny podyktowany jest troską o bezpieczeństwo zdrowotne 
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego. Kierując ten apel do Marszałka Województwa Śląskiego, wyrażamy głęboką nadzieję, że 
nasze zaniepokojenie sytuacją szpitala nie pozostanie bez właściwej reakcji ze strony właściciela oraz 
nadzorcy kluczowych decyzji w aspekcie zarządzania szpitalem. 

Świat zmaga się z pandemią, a największym wyzwaniem dla nas wszystkich jest utrzymanie 
w sprawności systemu opieki zdrowotnej, który działa przede wszystkim dzięki zaangażowaniu, 
poświęceniu i odwadze lekarzy, pielęgniarek, salowych, ratowników medycznych oraz innych 
pracowników służby zdrowia. Szczególnie dzisiaj potrzebny jest dostęp do publicznej, fachowej oraz 
wielospecjalistycznej pomocy medycznej. Z niepokojem patrzymy na decyzje podejmowane przez 
dyrektor szpitala w Rybniku, która została mianowana przez Marszałka Województwa Śląskiego. To 
Marszałek jako organ prowadzący bierze pełną odpowiedzialność publiczną za zdrowie i życie 
mieszkańców aglomeracji rybnickiej. Działania polegające na wypowiedzeniu umów lekarzom oraz 
rezydentom, a także zawieszeniu działalności czterech ważnych oddziałów niepokoją, szczególnie 
wobec codziennych informacji o niewydolności polskiej służby zdrowia w walce z pandemią oraz 
leczeniu schorzeń. 

Wspomniane działania nie tylko budzą nasze zaniepokojenie i zdziwienie, ale wręcz wywołują 
kategoryczny sprzeciw! Brak realnych działań ze strony organu prowadzącego sprawia, że sytuacja 
szpitala ulega ciągłemu pogorszeniu. Pani dyrektor wielokrotnie publicznie potwierdzała, że wszystkie 
decyzje dotyczące funkcjonowania szpitala zapadają za zgodą i pełną wiedzą władz województwa. 

Zwracamy uwagę na fakt, że istotą działania szpitali jest sprawowanie opieki nad wymagającymi 
pomocy pacjentami przez lekarzy oraz personel medyczny. Dlatego też występujemy z apelem 
o zaprzestanie działań, które destabilizują działalność WSS nr 3 w Rybniku oraz domagamy się 
w imieniu mieszkańców i w kontekście ważnego interesu publicznego przedstawienia sposobu wyjścia 
z kryzysowej sytuacji w duchu dialogu społecznego. 

Wykonując mandaty radnych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, otrzymane od naszych 
mieszkańców nie możemy pozostać obojętni wobec sytuacji, która niesie realne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Wykazując się troską o zdrowie i życie naszych 
mieszkańców, kierujemy ten apel do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Marszałka 
Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, parlamentarzystów z terenu województwa śląskiego 
oraz samorządów tworzących Subregion Zachodni Województwa Śląskiego.
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