
UCHWAŁA  NR IX/46/2015 

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE 

z dnia 11 września 2015 roku 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Pińczowie  

 

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§1 

Rada Powiatu w Pińczowie po rozpatrzeniu skargi w sprawie zachowania Dyrektora  ZOZ  

w Pińczowie względem zdarzenia do jakiego doszło w dniu 5 listopada 2010 roku w szpitalu, 

skutkiem czego była śmierć dziecka postanawia uznać skargę za bezzasadną.  

 

§2 

Uzasadnienie stanowiska Rady Powiatu, o którym mowa w §1 zawiera załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§3 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżących o sposobie 

załatwienia skargi. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 
Marek Omasta 



Załącznik  

do Uchwały Nr IX/46/2015 roku  

Rady Powiatu w Pińczowie  

z dnia 11 września 2015 roku  

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 17 czerwca 2015 roku do Starosty Pińczowskiego wpłynęła skarga na 

Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. Skarga dotyczyła zachowania Dyrektora 

ZOZ względem zdarzenia do jakiego doszło w dniu 05.11.2010 roku w Szpitalu Powiatowym 

w Pińczowie, skutkiem czego była śmierć dziecka podczas porodu.  

Z wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora ZOZ wynika, iż lekarz będący przy 

porodzie został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Karnego, w którym nie orzeczono mu 

zakazu wykonywania zawodu. W związku z tym lekarz ten ma pełne prawo w świetle 

obowiązujących przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych.   

Zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego organem właściwym do rozpatrywania skarg na kierowników 

powiatowych jednostek organizacyjnych jest Rada Powiatu. W związku z czym skarga ta 

została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Zdrowia Opieki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Publicznego, która uznała skargę za bezzasadną.  

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 
Marek Omasta 


