
-Projekt- 
Uchwała Nr XLIV/    /2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 23 marca 2006 roku  

 
 
w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazw� ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. 
 
 
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. 39 
ust. 2 i 3 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 
 

Zatwierdza si� zmiany w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach.”, przyj�te uchwałami Nr 4/2006  
i Nr 5/2006 z dnia 7 marca 2006 roku Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach, stanowi�cymi zał�czniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał�cznik Nr 1 
do Uchwały Nr XLIV/ ........./2006 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 23 marca 2006 r.   

   
      

Uchwała  Nr  4/2006 
    Rady Społecznej Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Rydułtowach 
         z dnia  7 marca 2006 roku 
 
 
w sprawie: zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� 

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”   
 
Na podstawie  art. 39  ust. 2 i 3  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki  
zdrowotnej  (Dz. U. Nr 91,  poz. 408  z pó�n. zmianami) oraz § 17 pkt 3 statutu Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i § 13 ust.1 Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach 
 
  Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
           uchwala, co nast�puje: 
 
      § 1 
 
Uwzgl�dniaj�c tre�� art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym 
obowi�zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 241, poz. 2416) 
oraz Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie warunków i sposobu 
przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i  niepublicznej słu�by zdrowia na potrzeby 
obronne pa�stwa (Dz. U. nr 143, poz. 1515) postanawia dokona� zmiany § 7 statutu w ten 
sposób, �e dodaje si� ust. 10 w brzmieniu: 
 
„10. Wykonywanie zada�  na potrzeby obronne pa�stwa”.  
 
      § 2 
 
Zobowi�za� Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do przedstawienia 
niniejszej uchwały Radzie Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
 Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
       Przewodnicz�cy Rady Społecznej 
         Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
 
                  mgr Andrzej Kania 
 



Zał�cznik Nr 2 
         do Uchwały Nr XLIV/    /2006 
         Rady Powiatu Wodzisławskiego 
         z dnia 23 marca 2006 r.   

 
Uchwała  Nr  5/2006 

    Rady Społecznej Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Rydułtowach 
           z dnia  7 marca 2006 roku 
 
 
w sprawie:  zmiany w zał�czniku nr 2 do statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” . 
 
 
Na podstawie  art. 39  ust. 2 i 3  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki  
zdrowotnej  (Dz. U. Nr 91,  poz. 408  z pó�n. zmianami) oraz § 17 pkt 3 statutu  Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i § 13 ust.1 Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach 
 
  Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
           uchwala, co nast�puje: 
 
      § 1 
 
Dokona� zmiany w zał�czniku nr 2 do statutu  samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”  w pionie głównego 
ksi�gowego poprzez: 
 
- poł�czenie sekcji ksi�gowo�ci materiałowej z sekcj� �rodków trwałych i inwentaryzacji  

w jedn� sekcj� pod nazw� „ sekcja ksi�gowo�ci materiałowej i inwentaryzacji”. 
- rozszerzenie zakresu sekcji kosztów i nadanie jej nazwy „sekcji planowania   

i analizy kosztów”. 
 
      § 2 
 
Zobowi�za� Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do przedstawienia 
niniejszej uchwały Radzie Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
 Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
       Przewodnicz�cy Rady Społecznej 
         Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
 
                  mgr Andrzej Kania 
 



UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały Nr XLIV/……./2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
 

z dnia 23 marca 2006 roku 
 
 
 

w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki    
zdrowotnej pod nazw� ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. 
 

 

 

 Podstawowym dokumentem reguluj�cym ustrój oraz problematyk� funkcjonowania ka�dego 

zakładu opieki zdrowotnej jest jego statut (art. 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 

zdrowotnej Dz. U. z 1991r., Nr 91, poz. 408 z pó�n. zm.).  

Zgodnie z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, statut uchwala Rada Społeczna 

zakładu opieki zdrowotnej i przedkłada go do zatwierdzenia podmiotowi, który zakład utworzył. Przepisy 

te stosuje si� odpowiednio przy dokonywaniu zmian w statucie. 
 

Zmiany do wprowadzenia w statucie SP ZOZ -u w Rydułtowach zgodnie z Uchwał� Rady Społecznej 

Nr 4/2006 z dnia 7 marca 2006 roku polegaj� na dodaniu w § 7 statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Rydułtowach ust. 10 w brzmieniu : „Wykonywanie zada� na potrzeby obronne pa�stwa”.  

Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi�zku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416) oraz Rozporz�dzenie Rady 

Ministrów z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz 

wykorzystywania publicznej i niepublicznej słu�by zdrowia na potrzeby obronne pa�stwa (Dz. U.  

Nr 143, poz. 1515) nakazuje tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zada�  

na potrzeby obronne pa�stwa, w formie planów: 

1) ministra wła�ciwego do spraw zdrowia, 

2) wojewodów, 

3) organów jednostek samorz�du terytorialnego. 

 

Konieczno�� dokonania niniejszej zmiany do statutu jest konsekwencj� kontroli komisji Wojewody 

�l�skiego, przeprowadzonej w Zakładzie w dniu 28.10.2004r. Komisja kontroluj�ca stwierdziła, i�  w 

statucie SP ZOZ -u w Rydułtowach brak jest zapisu o realizacji zada� obronnych  

w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny, dlatego te� zapis ten nale�y wprowadzi� do statutu 

Zespołu.  



Uchwała Nr 5/2006 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach z dnia 7 marca 

2006 roku dotyczy dokonania zmian w zał�czniku nr 2 do statutu samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.  

Proponowane zmiany organizacyjne dotycz� zmian w pionie podległym głównemu ksi�gowemu i 

polegaj� na: 

• poł�czeniu sekcji ksi�gowo�ci materiałowej z sekcj� �rodków trwałych i inwentaryzacji  

w jedn� sekcj� pod nazw� „sekcja ksi�gowo�ci materiałowej i inwentaryzacji”, 

• rozszerzeniu zakresu sekcji kosztów i nadaniu jej nazwy „sekcji planowania i analizy kosztów”. 

 

Zmiany te powinny przede wszystkim zapewni�: 

• ci�gło�� pracy szczególnie w przypadkach absencji chorobowej i urlopowej i tym samym 

umo�liwi� terminowe przygotowywanie danych do sprawozdawczo�ci finansowej (ka�da osoba 

zatrudniona w tej sekcji musi zna� i obsługiwa� system gospodarki materiałowej, system 

ewidencji �rodków trwałych, a tak�e zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji - 

dotyczy to sekcji ksi�gowo�ci materiałowej i inwentaryzacji), 

 

• szczegółowe planowanie przychodów i kosztów oraz ich analizy, a tak�e ustalenie cen na 

�wiadczenia zdrowotne (badania) wykonywane przez pracownie i zakłady ZOZ –u (dotyczy sekcji 

planowania i analizy kosztów). 

 

Bior�c pod uwag� powy�sze wnosz� jak w sentencji przedstawionego projektu uchwały.  

 
 

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

  
 


