
STANOWISKO NR 2/2016
RADY GMINY LIPIE

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu 
Onkologii

Na podstawie § 25 ust. 3 Statutu Gminy Lipie

Rada Gminy Lipie
przyjmuje stanowisko:

§ 1. Centrum Onkologii w Gliwicach jest nowoczesnym ośrodkiem, który oferuje chorym nie tylko 
z województwa śląskiego, ale z całego kraju, nowoczesne i skuteczne sposoby leczenia nowotworów, 
dysponuje profesjonalnym zespołem lekarskim i zapleczem medycznym, osiąga również znaczne sukcesy 
naukowe.

Struktury organizacyjne, w rzeczywistości której funkcjonuje Gliwickiego Centrum Onkologii, 
stanowi, iż jest ono częścią obok Centrum Onkologii w Krakowie - częścią Instytutu Onkologii w 
Warszawie. W latach 2012-2015 ponad 70 mln zł wypracowanych w Oddziale w Gliwicach, 
pochodzących ze Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, zostało przekazanych do 
placówek działających na terenie innych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z 
tym dyrekcja Centrum Onkologii w Gliwicach nie może samodzielnie podejmować decyzji, w jaki 
sposób i na jakie cele przeznaczać posiadane przez Centrum środki pieniężne. Uniemożliwia to 
zaplanowanie wydatków w zakresie inwestycji, poszerzenia zakresu działania Centrum itp.

Dodatkowo należy podnieść, iż w ostatnim okresie centala tj. Instytut w Warszawie, odebrała 
gliwickiemu Centrum przepadającą mu kwotę kilkudziesięciu milionów złotych, głównie w celu 
pokrycia długów warszawskiego ośrodka. Samodzielny i niezależny od Instytutu w Warszawie, Śląski 
Instytut Onkologii działałby bardziej skutecznie i racjonalnie, co byłoby korzystne dla szeroko 
rozumianej ochrony zdrowia oraz dobra pacjentów, w tym również tych z terenu naszej gminy. 
Dodatkowym argumentem jest fakt, iż najwięcej osób chorujących w kraju na choroby nowotworowe 
to mieszkańcy Śląska.

§ 2. Rada Gminy Lipie zobowiązuje Wójta Gminy Lipie do przekazania niniejszego stanowiska 
Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Prezesowi 
Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia, Marszałkowi Województwa Śląskiego, Wojewodzie Śląskiemu, 
Posłom i Senatorom z terenu województwa śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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