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Uchwała Nr ...../...../....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz
Starosty Oświęcimskiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 814 z późn. zm.), art. 229 pkt 4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego postępowania przez Komisję Prawa
i Porządku Publicznego, Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się skargę mieszkańców Oświęcimia z dnia 29 listopada 2016 r. na działalność Dyrektora Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz Starosty Oświęcimskiego za bezzasadną z przyczyn wskazanych
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały Nr ...../...../....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2017 r.
Uzasadnienie
Do Rady Powiatu w Oświęcimiu wpłynęło pismo mieszkańców Oświęcimia i okolic w sprawie „otwarcia
bramki wejściowej na teren Szpitala Oświęcimiu od strony ul. Gen. J. Dąbrowskiego” (pismo z dnia
29 listopada 2016 r. złożone w dniu 2 marca 2017 r.).
W tej sprawie wnosząca pismo Xxxx Xxxxxx Xxxxxx podaje, że mieszkańcy wielokrotnie prowadzili
rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie Szpitala tj. z Dyrektorem ZOZ, Zastępcą dyrektora
oraz Starostą Oświęcimskim.
Argumenty wyjaśniające przyczyny zamknięcia bramki od strony Gen. J. Dąbrowskiego (która w przeszłości
powstała przy okazji budowy Oddziału Psychiatrycznego), nie przekonują zainteresowanych.
W tej sprawie Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx prowadziła również rozmowy z Wiceprzewodniczącymi Rady
Powiatu w Oświęcimiu.
Zarządzająca terenem obiektu Pani Dyrektor Sabina Bigos-Jaworowska wyjaśnia powody zamknięcia bramki
od ul. Gen. J. Dąbrowskiego w następujący sposób:
„teren na którym funkcjonuje ZOZ w Oświęcimiu jest w całości ze względów bezpieczeństwa ogrodzony.
Wejścia całodobowe na posesje są wyznaczone zgodnie z projektami budowlanymi pierwsze od ul. Wysokie
Brzegi, drugie od ul. Szpitalnej.
Ponadto czasowo jest otwierane wejście przy bramie wjazdowej dla karetek od ul. Wysokie Brzegi.
Od wyznaczonych i udostępnionych wejść biegną chodniki po których poruszają się piesi, natomiast
od bramki przy ul. Dąbrowskiego brak chodnika.
W bezpośrednim sąsiedztwie tejże bramki biegnie droga przeciwpożarowa wokół budynku oddziału
Psychiatrycznego. Bramka ta zwyczajowo była otwarta czasowo dla personelu oddziału Psychiatrycznego,
jednakże inne osoby uznały iż jest to dobry skrót do ul. Wysokie Brzegi. Skrót ten został wydeptany przez
tereny zielone przez które biegnie strefa podchodzenia do lądowania helikopterów Ratownictwa Medycznego,
co stanowi zagrożenie dla przechodzących.
Korzystający mieszkańcy z tejże bramki nie poruszają się wyznaczonymi drogami i chodnikami,
a przechodząc po terenie nie utwardzonym, byli niejednokrotnie narażeni na urazy. Oddział Psychiatryczny
funkcjonujący w Szpitalu nie jest oddziałem zamkniętym, jednakże pacjenci znajdują się pod nadzorem i mogą
za zgodą personelu opuszczać oddział.
W przypadku samowolnego opuszczenia oddziału, ze względu na rodzaj schorzenia należy zachować
szczególną ostrożność i wszcząć poszukiwania. Otwarta bramka w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału ułatwia
szybkie opuszczenie terenu Szpitala, co utrudnia poszukiwania.
W latach 2017-2018 planowana jest kompleksowa modernizacja Pawilonu Psychiatrycznego
wraz z bezpośrednim otoczeniem. W projekcie zaplanowano tereny rekreacyjne dla pacjentów w sąsiedztwie
tejże bramy, w związku z tym planowana jest modernizacja ogrodzenia.
Rozwiązaniem problemu wydaje się powstanie drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Wysokie Brzegi
tuż za Hospicjum, której budowa jest w Planach Miasta Oświęcim”.
Mając na uwadze powyższe, a szczególnie kwestie odpowiedzialności za bezpieczeństwo pacjentów i osób
poruszających się po zamkniętym terenie Szpitala, skargę uznaje się za bezzasadną.
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