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UZASADNIENIE 

 

 

Inicjatorem budowy hospicjum stacjonarnego jest Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie z siedzibą  

w Rybniku przy ulicy Grunwaldzkiej 66.  

Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie powstała w lipcu 2013 r. z inicjatywy lekarzy  

i pielęgniarek, pracujących w medycznym hospicjum domowym. Misją fundacji jest niesienie pomocy 

chorym i ich rodzinom oraz wspieranie postaw wolontaryjnych w środowisku lokalnym. Fundacja, 

oprócz działań na rzecz opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizuje szereg zadań społecznych, 

edukacyjnych i profilaktycznych. Jednym z głównych celów fundacji jest promocja opieki 

paliatywnej i hospicyjnej. W 2016 r. zarząd fundacji rozpoczął starania zmierzające do wybudowania  

w Rybniku hospicjum stacjonarnego. Fundacja ściśle współpracuje z medycznym hospicjum 

domowym prowadzonym przez Przychodnię Puls-Med w Rybniku. Od marca 2016 r. fundacja 

posiada status organizacji pożytku publicznego. 

W dniu 28 marca 2017 r., na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta 

Rybnika, Prezes Zarządu Fundacji – Pani Sylwia Figura przedstawiła potrzebę wybudowania 

hospicjum stacjonarnego w Rybniku.  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 

gminy. Jednym z zadań gminy, wynikającym z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, jest 

ochrona zdrowia, do której można zaliczyć działania na rzecz opieki paliatywnej i hospicyjnej. 

Budowa hospicjum stacjonarnego jest planowana na terenie działek numer 1289/53 i 3225/51, 

należących do Gminy Rybnik, położonych przy ulicy Barbórki w Rybniku. 

Po podjęciu przez Radę Miasta Rybnika niniejszej uchwały Prezydent Miasta Rybnika rozpocznie 

działania zmierzające do realizacji zadania publicznego tj. budowy hospicjum stacjonarnego  

w Rybniku.  

W pierwszym etapie realizacji zadania Prezydent Miasta Rybnika ogłosi konkurs na opracowanie 

koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku hospicjum stacjonarnego. 

Do Uczestnika Konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, 

skierowane zostanie zaproszenie do udziału i do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

Etap drugi realizacji zadania stanowić będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej  

w zakresie sporządzenia wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej  

dla zadania inwestycyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu. 

Sama budowa budynku hospicjum stacjonarnego stanowić będzie etap trzeci realizacji zadania.  

Środki finansowe na realizację zadania w zakresie etapu pierwszego i drugiego zostaną zabezpieczone 

w budżecie miasta na lata 2018-2019, zaś na realizację trzeciego etapu zadania – w budżecie miasta 

na lata 2020-2021. 

Gmina Rybnik zrealizuje budowę budynku, a następnie przekaże go Fundacji Puls-Med Blisko Ciebie 

z siedzibą w Rybniku przy ulicy Grunwaldzkiej 66 celem prowadzenia w nim hospicjum. 

 

 

 

 

 

 

 

 


