
UCHWAŁA NR LXIV/513/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Postanawia się negatywnie rozpatrzyć petycję z dnia 27.05.2022 r., złożoną przez mieszkańców 
Gminy Bystrzyca Kłodzka, dotyczącą przychodni lekarskiej działającej na terenie Osiedla Szkolnego 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 

2. Szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

W treści złożonej w dniu 27.05.2022 r. (data wpływu) petycji osoby będące mieszkańcami Osiedla 

Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej zwrócili się o interwencję dotyczącą zamknięcia przychodni lekarskiej.  

 Powyższy wniosek podlega rozpatrzeniu przez adresata, tj. Radę Miejską Bystrzycy Kłodzkiej,           

w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. W dniu 8.08.2022 r. z treścią 

przedmiotowej petycji zapoznała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja po dokonaniu 

szczegółowej analizy potrzeb oraz sposobu rozwiązania istniejących problemów w zakresie dostępu do 

podstawowej opieki zdrowotnej doszła do przekonania, że działające na terenie miasta podmioty lecznicze w 

pełni zabezpieczają potrzeby mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka. W takiej sytuacji nie jest 

uzasadnione, uwzględniając zarówno względy natury ekonomiczne jak i społecznej, powoływanie kolejnego 

podmiotu, który zabezpieczałby potrzeby w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców Osiedla Szkolnego. 

Mieszkańcy tego osiedla bez zakłóceń korzystają z istniejącej infrastruktury opieki medycznej na terenie 

miasta Bystrzyca Kłodzka.  

 Ponadto wskazać należy, iż Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej nie może ingerować w decyzję 

podmiotów prowadzących działalność zdrowotną. Przedsiębiorcy samodzielnie podejmują rozstrzygnięcia 

co do możliwości dalszego funkcjonowania na rynku usług medycznych, co dotyczy także podmiotu 

prowadzącego działalność pod adresem Osiedle Szkolne 10. Zadania w zakresie opieki zdrowotnej nie 

należą do zadań obligatoryjnie realizowanych przez samorząd gminny.  

Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały pozostaje konieczne i uzasadnione.  
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