
UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia apelu skierowanego do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie 
przywrócenia Pani Marioli Dudziak na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda 

Sokołowskiego w Wałbrzychu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz §24 ust. 2 pkt. 4 Statutu Gminy Głuszyca, Rada Miejska 
w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się apel skierowany do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie przywrócenia 
Pani Marioli Dudziak na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego 
w Wałbrzychu. 

2.  Treść apelu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Załącznik 

do uchwały nr XXXVIII/282/2021 

Rady Miejskiej w Głuszycy  

z dnia 31 sierpnia 2021 r.  
 

APEL RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY SKIEROWANY 

DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W PRZEDMIOCIE 

PRZYWRÓCENIA PANI MARIOLI DUDZIAK NA STANOWISKO DYREKTORA 

SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO 

W WAŁBRZYCHU 

 

Rada Miejska w Głuszycy, w związku z licznymi interwencjami mieszkańców oraz 

pracowników Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego mieszkających  

w Głuszycy, zwraca się z apelem do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie 

ponownego rozpatrzenia decyzji związanej z odwołaniem Pani Marioli Dudziak  

ze stanowiska Dyrektora tego Szpitala. 

W naszej ocenie, niezależnie od wątpliwego uzasadnienia, podejmowanie takiej decyzji 

w momencie, kiedy cały kraj znajduje się w stanie pandemii wywołanej wirusem COVID-19 

oraz grożącej nam „czwartej fali pandemii”, może spowodować daleko idące konsekwencje 

zarówno w systemie zarządzania placówką, jak i ochronie zdrowia i życia mieszkańców 

regionu. Zarząd zachowuje prawa do dokonywania doboru kadry zarządzającej w placówkach 

służby zdrowia podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, 

jednakże w naszej ocenie każda decyzja powinna być podejmowana rozważnie, 

w optymalnym czasie i okolicznościach. 

Uważamy, że czas i okoliczności nie sprzyjają w podejmowaniu tak istotnych decyzji 

mających fundamentalne znaczenie w funkcjonowaniu kluczowej placówki służby zdrowia 

dla regionu. Dodatkowo nasz głęboki niepokój budzą informacje o realnym zagrożeniu 

dalszego funkcjonowania wielu kluczowych oddziałów w Szpitalu, a szczególnie pediatrii, 

neonatologii, onkologii, interny. Pani Dyrektor Mariola Dudziak wielokrotnie zwracała 

na to uwagę. Postulaty o budowie nowego pawilonu pediatrycznego i hematologicznego 

kierowane do Marszałka Cezarego Przybylskiego i Zarządu Województwa nie były do tej 

pory rozpatrzone pozytywnie.  

Wierzymy głęboko, że ponowna analiza Państwa decyzji będzie odpowiedzią na nasz 

apel, który podyktowany jest tylko troską o zdrowie naszych mieszkańców. Nasz apel 

nie ma na celu podważania Państwa kompetencji oraz merytorycznych przyczyn Państwa 

decyzji. Chcemy jedynie, aby Państwo wsłuchali się w głos mieszkańców, pacjentów 

i pracowników mieszkających w Głuszycy, których jesteśmy przedstawicielami. Wierzymy 

głęboko, że ponowna refleksja oraz argumentacja przyczyni się do zmiany Państwa decyzji, 

która jest bardzo pożądana przez naszych mieszkańców. Przywrócenie na stanowisko 

Id: RFHGZ-KTKAB-TWOBB-MJYPK-EUXOY. Podpisany Strona 1



Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego Pani Marioli Dudziak 

będzie decyzją bardzo dojrzałą i świadczącą o dużym profesjonalizmie członków Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego. 
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