
 

-Projekt -  
Uchwała Nr XLIV/..../2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 23 marca 2006 roku 

 
 
 

w sprawie : przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.” polegaj�cego  
na ograniczeniu liczby łó�ek w Oddziale Urologicznym. 

 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 8 lit. a i 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.) oraz 
art. 36, art. 43 ust. 1, 2 i 3, art. 53 a ust. 2 i art. 60 ust. 4b 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 
 

1. Przekształca si� samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.” poprzez ograniczenie liczby łó�ek w Oddziale Urologicznym 
z 42 do 20, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Rad� Społeczn� Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu �l�skim Uchwał� nr 17/2005 z dnia 20.12.2005r., stanowi�c� 
zał�cznik do niniejszej uchwały. 

2. Data podj�cia niniejszej uchwały, jest jednocze�nie dniem rozpocz�cia przekształcenia. 
3. Zako�czenie czynno�ci, o których mowa w ust. 1 nast�pi z dniem 30 czerwca 2006 roku.  

 
§ 2 

 
1. Ustala si�, �e dalsze nieprzerwane udzielanie �wiadcze� zdrowotnych bez istotnego 

ograniczenia ich dost�pno�ci, warunków udzielania i jako�ci w zakresie urologicznej opieki 
stacjonarnej zapewni Oddział Urologiczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l. 

 
2. Zakres �wiadcze� udzielanych przez Oddział Urologiczny Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Wodzisławiu �l., po dokonaniu przekształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 w stosunku 
do zakresu �wiadcze� udzielanych dotychczas przez ten Oddział nie ulegnie zmianie.  

 
3. Ustala si�, �e składniki materialne i niematerialne maj�tku Oddziału Urologicznego  

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l. przy ul. 26 Marca 51, pozostałe  
po dokonaniu przekształceniu o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, przeznaczone 
zostan�, na zasadach okre�lonych w uchwałach Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zasad zbycia, wydzier�awienia lub wynaj�cia rzeczowych składników maj�tku trwałego 



  

przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach” i „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l�skim”, na wykonywanie 
�wiadcze� zdrowotnych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazw� 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.”.  
 

4. Zobowi�zuje si� Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l. do wykonania 
ogółu czynno�ci zwi�zanych z przekształceniem Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu �l. przy ul. 26 Marca 51 polegaj�cym na ograniczeniu liczby łó�ek  
w Oddziale Urologicznym. 

 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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

 
 

Uchwała nr 17 /2005 
 

Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Wodzisławiu �l. z dnia  20.12.2005r. 

 
 
w sprawie: wyra�enia opinii dotycz�cej przekształcenia Oddziału Urologicznego  samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej  w 
Wodzisławiu �l.” - polegaj�cego na zmniejszeniu ilo�ci łó�ek w oddziale. 

 
 
Na podstawie art. 46 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz. U. nr 91 poz. 408 z pó�niejszymi zmianami) 
 
 

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Wodzisławiu �l. uchwala , co nast�puje: 

 
 

§ 1 
Pozytywnie zaopiniowa� przekształcenie Oddziału Urologicznego samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej  w Wodzisławiu �l.” - polegaj�ce na 
zmniejszeniu ilo�ci łó�ek w oddziale z 42 do 20. 
 
 

§ 2 
Zobowi�za� Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l. do przedło�enia uchwały 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l. Radzie Powiatu 
Wodzisławskiego 
 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
 

Przewodnicz�cy Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l. 

 
mgr  Józef �ywina 

 



  

UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały Nr XLIV/    /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
 

z dnia 23 marca 2006 roku 
 

 
w sprawie : przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.” polegaj�cego  
na ograniczeniu liczby łó�ek w Oddziale Urologicznym. 

 
 

Zgodnie z tre�ci� art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej 

(Dz. U. z 1991r., Nr 91, poz. 408 z pó�n. zm.) decyzj� o przekształceniu, tworzeniu i likwidacji 

SP ZOZ-u podejmuje wła�ciwy organ jednostki samorz�du terytorialnego w formie uchwały. 

Ustawodawca nie okre�lił precyzyjnie, który organ jednostki samorz�du jest wła�ciwym w 

przedmiotowej sprawie. Bior�c jednak pod uwag� tre�� art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998r. o samorz�dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1592 z pó�n. 

zm.) nale�y przyj��, i� tworzenie, przekształcenie i likwidacja SP ZOZ-u, jest niew�tpliwie 

aktem stanowi�cym i w zwi�zku z tym decyzj� w tej sprawie powinna podj�� Rada Powiatu w 

formie uchwały. 

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l. na posiedzeniu w dniu 20 

grudnia 2005r. podj�ła uchwał� nr 17/2005 w sprawie wyra�enia opinii dotycz�cej 

przekształcenia Oddziału Urologicznego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.” – polegaj�cego na ograniczeniu ilo�ci łó�ek 

w oddziale. Jednocze�nie zobowi�zała Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l. 

do przedło�enia ww. uchwały Radzie Powiatu Wodzisławskiego.  

Z uwagi na fakt, i� przekształcenie Oddziału Urologicznego w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Wodzisławiu �l. polega na ograniczeniu ilo�ci łó�ek w oddziale z 42 do 20 – 

Zarz�d Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2006r. podj�ł decyzj�,  

i� likwidacja 22 łó�ek w oddziale jest niew�tpliwie istotnym przekształceniem Zakładu,  

w zwi�zku z tym nale�y zastosowa� procedur� wynikaj�c� z art. 43 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 30 

sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. 

Nale�y równie� zaznaczy�, i� ust. 3 art. 43 ww. ustawy wymaga by przy podejmowaniu 

uchwały o przekształceniu zakładu, je�eli w jego wyniku ma nast�pi� likwidacja lub istotne 



  

ograniczenie poszczególnych rodzajów działalno�ci zakładu i udzielanych �wiadcze� 

zdrowotnych stosowa� zasady okre�lone w ust. 1 i 2 tego artykułu.  

W konsekwencji powy�szego Zarz�d Powiatu Wodzisławskiego działaj�c w oparciu  

o art. 43 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wyst�pił z wnioskiem z dnia 5 stycznia 

2005r. o wydanie opinii do projektu przedmiotowej uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego do 

Wojewody �l�skiego oraz miast i gmin, których ludno�ci zakład udziela �wiadcze� zdrowotnych. 

Do 31 grudnia 2003r. Oddział Urologiczny SP ZOZ -u w Wodzisławiu �l. hospitalizował 

pacjentów z obszaru Rybnika oraz Powiatu Wodzisławskiego i Raciborskiego. W tym okresie 

�redniomiesi�czne wykorzystanie 42 łó�ek było nast�puj�ce: 

- w roku 2002   18,7 dni, 

- w roku 2003   18,9 dnia. 

Od 1 stycznia 2004 roku został uruchomiony nowy oddział urologiczny  

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku, który przej�ł pacjentów  

z obszaru Rybnika, Powiatu Raciborskiego i cz��ciowo Powiatu Wodzisławskiego.  

W zwi�zku z tym w Oddziale Urologicznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l. 

znacznie zmniejszyła si� liczba hospitalizacji. �redniomiesi�czne wykorzystanie 42 łó�ek 

wyniosło: 

 - w roku 2004     - 7,7 dni, 

 - w rok 2005 (od 1.I. do 31.X)  - 8,8 dni. 

Tak wi�c, bior�c pod uwag� powy�sze, mo�na stwierdzi�, i� obecnie ilo�� łó�ek  

w Oddziale Urologicznym jest zbyt du�a w stosunku do faktycznych potrzeb. 

Dodatkowym argumentem ograniczenia liczby łó�ek jest fakt, i� obecnie Oddział 

Urologiczny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l. jest zlokalizowany w budynku 

przy ul. Wałowej 30, w którym mie�ci si� Szpital Nr 2. Obiekt ten znajduje si� pod kontrol� 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ze wzgl�du na konstrukcj� oraz stan techniczny  

nie spełnia on podstawowych parametrów funkcjonalnych wymaganych przy tego rodzaju 

działalno�ci. Spełnienie podstawowych warunków okre�lonych w przepisach wymaga m.in. 

realizacji kosztownych przedsi�wzi�� inwestycyjno – remontowych.  

Rezygnacja z u�ytkowania pawilonu Urologii jest wi�c podyktowana: 

• zakresem koniecznych do przeprowadzenia robót, 

• niewielkim efektem finalnym w stosunku do poniesionych nakładów, 



  

• ogólnym brakiem �rodków na inwestycje i remonty, 

• konieczno�ci� koncentracji �rodków finansowych na przeprowadzeniu robót 

modernizacyjnych i remontowych w głównym kompleksie przy  

ul. 26 Marca 51. 

Ponadto przeniesienie Oddziału Urologii umo�liwi usytuowanie pionu chirurgicznego w 

jednym pawilonie i zmniejszenie kosztów obsługi sali operacyjnej.  

Zmiana lokalizacji tego Oddziału pozwoli tak�e na zminimalizowanie zagro�enia 

epidemiologicznego ze wzgl�du na przestarzał� infrastruktur� techniczn� oddziału, mieszcz�cego 

si� w pawilonie na ul. Wałowej 30. 

Niebagatelne znaczenie ma równie� fakt, i� przeniesienie Oddziału Urologicznego  

do nowych warunków lokalowych znacznie wpłynie na podniesienie standardu �wiadczonych 

usług i komfortu pobytu pacjenta w tym Oddziale. 

Nale�y zaznaczy�, i� zmiana lokalizacji Oddziału Urologicznego jest jednym  

z podstawowych zało�e� realizacji przedsi�wzi�cia pod nazw� „Uporz�dkowanie funkcjonalne 

oddziałów Szpitala Nr 1 – restrukturyzacja bazy łó�kowej ZOZ-u w Wodzisławiu  �l.” 

opracowanym przez kierownictwo tego zakładu w 2004 roku. Koncepcja niniejszych 

przekształce�, w tym zmiana lokalizacji ww. oddziału była przedstawiana Radzie Powiatu 

Wodzisławskiego przy podejmowaniu decyzji dotycz�cej likwidacji Oddziału Obserwacyjno – 

Zaka�nego. 

Dyrekcja ZOZ -u w Wodzisławiu �l. stoi na stanowisku, �e w obecnej trudnej sytuacji 

słu�by zdrowia konieczne jest stosowanie rozwi�za� kompromisowych, które z jednej strony 

pozwol� na zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszka�ców Powiatu, a drugiej strony nie 

spowoduj� dalszego pogarszania sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ–u  

w Wodzisławiu �l. 

 
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    

 


