
               
UCHWAŁA Nr 160/26/07

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
z dnia 12 lipca 2007r. 

w  sprawie  wyrażenia  stanowiska  dotyczącego  aktualnej  sytuacji  kryzysowej
w ochronie  zdrowia. 

Na podstawie § 60 ust.2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z
2002r.  Nr 173,  poz.  3826 z  późn.  zm.)    Zarząd Powiatu  w Sierpcu uchwala  co
następuje: 

§ 1.

Popiera  działania  Związku  Powiatów  Polskich  zmierzające  do  obrony  interesów
mieszkańców  lokalnych  wspólnot  mieszkaniowych  zagrożonych  konsekwencjami
kryzysu  w  ochronie  zdrowia,  wyrażając  swoje  stanowisko  o  treści  stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Stanowisko,  o  którym  mowa  w  § 1  przesłać  do  Premiera,  Ministra  Zdrowia,
Przewodniczących  Komisji  Sejmowej  i  Senackiej  zajmujących  się  problematyką
ochrony zdrowia oraz Rady Powiatu w Sierpcu. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

Zarząd:

1. Sławomir Fułek – przewodniczący                 ...............................................

2. Andrzej Twardowski – członek                      ..............................................

3. Szczepan Jamiołkowski – członek                  ...............................................

4. Paweł Kaźmierczak – członek                        ...............................................

5. Adam Pijankowski – członek                          ...............................................



     Załącznik 

     do uchwały Nr 160/26/07
      Zarządu Powiatu w Sierpcu 

      z dnia 12 lipca 2007r.

STANOWISKO 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 12 lipca 2007r.

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego aktualnej sytuacji kryzysowej
w ochronie  zdrowia. 

 Samorząd Powiatu Sierpeckiego kierowany  troską oraz poczuciem odpowiedzialności za

zapewnienie  bezpieczeństwa  zdrowotnego  mieszkańcom  naszego  powiatu,  mając  na  uwadze

obecną,  trudną  sytuację  w  ochronie  zdrowia,  społecznie  akceptowane  protesty  oraz  roszczenia

płacowe  pracowników -  prosi  o  podjęcie  przez  Rząd  pilnych działań  dotyczących rozwiązania

sytuacji  kryzysowej,  wynikającej  z  rozwijającej  się  akcji  protestacyjnej  pracowników  ochrony

zdrowia.

Jako samorząd powiatowy nie mamy żadnych instrumentów prawnych i finansowych na skuteczne

rozwiązanie tego problemu. Nie dysponujemy bowiem żadnymi środkami na sfinansowanie wzrostu

wynagrodzeń  w  ochronie  zdrowia.  Środków  tych,  nie  posiada  także  budżet  Samodzielnego

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu wobec którego Powiat pełni funkcję

organu założycielskiego. 

Oczekujemy podjęcia przez Rząd w trybie pilnym rozwiązań tych nabrzmiałych problemów. 


