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 W nawiązaniu do oświadczenia Pana Burmistrza z dnia 25 lutego 2019r. 
Samorząd Powiatu Kozienickiego podziela pogląd, że szpital jest dużą wartością 
dla naszej społeczności lokalnej, dlatego też należy podjąć działania, które 
pozwolą na jego dalsze funkcjonowanie i rozwój. Jednym z elementów dalszego 
funkcjonowania i rozwoju szpitala jest potencjalna możliwość połączenia 
szpitala powiatowego z SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”. Takie rozwiązanie 
przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom powiatu ale również mieszkańcom 
gminy; zapewni mieszkańcom dostęp do szerokiego wachlarza usług 
medycznych, pozwoli na kompleksowe leczenie pacjenta poprzez współpracę 
szpitala z przychodniami podstawowej opieki zdrowotnej. Połączenie to 
spowoduje podnoszenie jakości usług medycznych świadczonych w szpitalu 
powiatowym. Uwzględniając powyższe Samorząd Powiatu Kozienickiego 
zwraca się do Rady Miejskiej w Kozienicach i Pana Burmistrza o podjęcie 
działań zmierzających do przekazania SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” na 
rzecz Szpitala Powiatowego w Kozienicach. 

 Warto w tym miejscu przypomnieć, że Samorząd Powiatu Kozienickiego 
w 2000 roku przekazał Gminie Kozienice w formie darowizny nieruchomości 
zabudowane budynkami Przychodni Nr 1 i 2 z przeznaczeniem na cel związany 
z ochroną zdrowia. W tamtym czasie była to decyzja wyjątkowo trudna dla 
powiatu ale z uwagi na dobro i bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Gminy 
Kozienice zasadna. Współpraca Gminy Kozienice z Powiatem Kozienickim 
opierała się w owym czasie na zasadzie wzajemnej pomocy finansowej w  
budowie pływalni, budowie wysypiska śmieci, działalności klubu sportowego. 



 Przekazanie na rzecz Szpitala Powiatowego „Przychodni Kozienickich” 
będzie ważnym gestem potwierdzającym wolę współpracy i chęć niesienia 
rzeczywistej pomocy Szpitalowi Powiatowemu w Kozienicach, a także 
wyrazem największej troski o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców gminy   
i powiatu. Jednocześnie deklaruję wspólnie z dyrektorem szpitala udział             
w posiedzeniach rady miejskiej i jej komisjach w przypadku wprowadzenia      
do porządku obrad sesji czy komisji tematu ewentualnego przekazania 
przychodni na rzecz szpitala powiatowego. 
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