
OŚW IADCZENIE Nr 18.LX.2023 
RADY POW IATU W  SIERPCU  

z dnia 24 marca 2023 r.

w  sprawie zaopiniowania reorganizacji liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych 
w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą -  Księga Rejestrowa 
nr 000000008233 prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę
Mazowieckiego

Na podstawie § 29 ust. 1 lit. „c” Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego 
Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499), Rada Powiatu w Sierpcu po dogłębnym zapoznaniu
się z treścią pisma Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu z dnia 10 lutego 2023 roku,
dotyczącego zaopiniowania reorganizacji liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych 
w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą -  Księga Rejestrowa 
nr 000000008233 prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę
Mazowieckiego -  z zastrzeżeniem, że ogólna liczba łóżek pozostających 
w strukturze SPZZOZ w Sierpcu pozostaje bez zmian, pozytywnie opiniuje 
reorganizację łóżek szpitalnych polegającą na:

1. Zmniejszeniu liczby łóżek dotyczących :

L.p. Nazwa komórki 
organizacyjnej

Obecna liczba 
łóżek

Liczba łóżek 
do

zmniejszenia

Liczba łóżek 
po

zmniejszeniu

i . Oddział Ginekologiczno 
- Położniczy

22 8 14

2. Oddział Pediatryczny 15 5 10

3 . Oddział

Neonatologiczny

10 (8+2 
inkubatory)

5 5(3+2
inkubatory)

2. Zwiększeniu liczby łóżek związanych z utworzeniem nowej komórki organizacyjnej 
Zakładu Opiekuńczo -  Leczniczego z 18 łóżkami.

Zaistniała sytuacja stała się poniekąd impulsem do reorganizacji łóżek w całym 
szpitalu. Po analizie zasobów kadrowych, potrzeb pacjentów i ekonomii zarządzania, 
propozycja wskazana powyżej jest jak najbardziej uzasadnioną w powyższych 
grupach potrzeb i możliwości.

Reorganizacja liczby łóżek w zakresie przedstawionym powyżej nie ogranicza 
działalności SPZZOZ w Sierpcu, gdyż jak pokazują statystyki obłożenia zapewniona



zostanie niezbędna liczba łóżek na poszczególnych oddziałach do zabezpieczenia 
potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Reorganizacja liczby łóżek nie będzie 
skutkowała ograniczeniem w żaden sposób dostępności pacjentów do opieki 
medycznej w naszym Szpitalu. Utworzenie Zakładu Opiekuńczo -  Leczniczego 
z 18 łóżkami stacjonarnymi wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańcom Powiatu 
Sierpeckiego. Powołanie nowej komórki organizacyjnej przyczyni się do poprawy 
dostępności usług medycznych, jak również zapewni opiekę pacjentom z chorobami 
przewlekłymi, wymagającymi całodobowej opieki.

Mając na uwadze wyjaśnienia Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu, Rada Powiatu 
w Sierpcu pozytywnie opiniuje reorganizację liczby łóżek szpitalnych (przedstawioną 
w treści oświadczenia), zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą -  Księga Rejestrowa nr 000000008233 prowadzona dla 
SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego -  z zastrzeżeniem, że ogólna 
liczba łóżek pozostających w strukturze SPZZOZ w Sierpcu pozostaje bez zmian.


