
 -Projekt- 
Uchwała Nr XLIV/    /2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 23 marca 2006 roku 

 
 
 
w sprawie: przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 

pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” na zakup lampy 
operacyjnej dla potrzeb Bloku Operacyjnego. 

 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz�dzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.) w zwi�zku  
z art. 55 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z pó�n. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co nast�puje : 

 
 

§ 1 
 

Przyznaje si� dotacj� samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazw� 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” w kwocie 28 000 zł (słownie: dwadzie�cia osiem 
tysi�cy 00/100) na zakup lampy operacyjnej o standardzie podstawowym, dla potrzeb Bloku 
Operacyjnego. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
do projektu uchwały Nr XLIV/    /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego  

z dnia 23 marca 2006 roku 

 
w sprawie: przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 

pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” na zakup lampy 
operacyjnej dla potrzeb Bloku Operacyjnego. 

 
 

Zgodnie z zapisem art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz�dzie 

powiatowym do wył�cznej wła�ciwo�ci rady powiatu nale�y podejmowanie uchwał w innych 

sprawach zastrze�onych ustawami do jej kompetencji. Natomiast art. 55 ustawy z dnia  

30 sierpnia 1991r. stanowi, i� samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej mo�e 

otrzymywa� dotacje bud�etowe mi�dzy innymi na inwestycje, w tym zakup wysoko 

specjalistycznej aparatury i sprz�tu medycznego. Dotacje te przyznaje organ, który zakład 

utworzył. 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach pismem z dnia 17.02.2006r., znak: 

L. dz. ZOZ/1717/2006 zwróciła si� z pro�b� o przyznanie dotacji na zakup lamp operacyjnych 

dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala w Rydułtowach. Swoj� pro�b� uzasadnia tym, i� lampy 

obecnie u�ytkowane w szpitalu s� zu�yte i w złym stanie technicznym. Lampy jakie zamierza 

zakupi� Dyrekcja ZOZ-u s� jednymi z najnowocze�niejszych urz�dze� o�wietleniowych. 

Zaletami tych urz�dze� s� m.in.: 

1) bardzo lekka konstrukcja, 

2) sterowanie mechaniczne o�wietleniem (mniejsza awaryjno�� ni� w przypadku lamp 

elektronicznych), 

3) niewielkie zu�ycie energii, 

4) długi okres gwarancji (minimum 4 lata, przy czym okres ten mo�e by� dłu�szy). 

 

Bior�c pod uwag� powy�sze, wnosz� jak w sentencji przedło�onego projektu uchwały. 

 
 

 Inspektor pełni�cy obowi�zki 
Naczelnika Wydziału Zdrowia 
       i Polityki Społecznej 
 
 
          /-/ Iwona Koczy    

 


