
Uchwała Nr XLIII/387/09

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz.1591 (z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu nadawania tytułu Zasłużony 
dla Miasta Wałbrzycha stanowiącego załącznik nr 9 do Statutu Miasta Wałbrzycha przyjętego 
uchwałą  Nr  XLIII/277/05  Rady  Miejskiej  Wałbrzycha  z  dnia  29  września  2005  roku 
(z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”  Polskiemu Towarzystwu Opieki Paliatywnej 
Oddział w Wałbrzychu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie  Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

                                                   Przewodnicząca

                                                  Rady Miejskiej Wałbrzycha

                                                    Agnieszka Kołacz-Leszczyńska



U Z A S A D N I E N I E

Stowarzyszenie powstało w roku 1993 i od  tego też roku prowadzi jedyną w powiecie 
wałbrzyskim NZOZ Poradnię  Opieki  Hospicyjno  – Paliatywnej.  Siłami  wielu osób – członków 
Stowarzyszenia doprowadzono do powstania stacjonarnego ośrodka opieki paliatywnej, a pierwsi 
pacjenci przyjęci zostali w 2007 roku.
Marszałek  Województwa  Dolnośląskiego  przyznał  Towarzystwu  wyróżnienie  w  konkursie  na 
najlepszą  organizację  III  sektora  za  inicjatywę  budowy hospicjum stacjonarnego.  Towarzystwo 
podejmuje  wiele  inicjatyw  na  rzecz  chorych  i  ich  rodzin,  zrealizowało  projekty  takie  jak 
„Wolontariat  w  służbie  opieki  paliatywnej”,  „Nie  bój  się  hospicjum”,  „Wałbrzyszanie  bliżej 
hospicjum”,  „Wolontariat  hospicyjny bliżej  człowieka”.  Towarzystwo realizuje zadania zlecone 
przez Gminę Wałbrzych oraz Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, których efektem jest poprawa 
warunków życia chorych. Liczba pacjentów Hospicjum domowego i stacjonarnego w roku 2008 
wynosiła 1580 osób. Towarzystwo poprzez poradnię hospicyjną i hospicjum stacjonarne działa na 
rzecz chorych terminalnie i ich rodzin; m. in. poprzez prowadzenie poradni opieki hospicyjno – 
paliatywnej (hospicjum domowego, stacjonarnego i poradni), wspiera rodziny pacjentów, działa na 
rzecz  popularyzacji  idei  opieki  hospicyjno  –  paliatywnej  ,  podejmuje  działania  zmierzające  do 
wyrównania szans osób chorych na choroby nowotworowe w stanach zaawansowanych i ich rodzin 
oraz działania  zmierzające  do likwidacji  barier  między ludźmi  chorymi  i  zdrowymi,  promuje  i 
organizuje wolontariat. 

Prezydent
Miasta Wałbrzycha

 Piotr Kruczkowski


