
-Projekt - 
Uchwała Nr XLVI/..../2006

Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 18 maja 2006 roku

w  sprawie: przekształcenia  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod
nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na
likwidacji  Poradni  Lekarza Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej  w  Przychodni
Rejonowo - Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie przy ul. Reymonta 9.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 8 lit. a i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 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 późn. zm.) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje :

§ 1

1. Dokonuje  się  przekształcenia  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod
nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Poradni
Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 3  
w  Radlinie  przy  ul.  Reymonta  9,  które  zostało  pozytywnie  zaopiniowane  przez  Radę
Społeczną  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach  Uchwałą  Nr  6/2006  z  dnia  
7 marca 2006 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2. Data podjęcia niniejszej uchwały, jest jednocześnie dniem rozpoczęcia przekształcenia.
3. Zakończenie czynności, o których mowa w ust. 1, nastąpi z dniem 31 sierpnia 2006 roku. 

§ 2

1. Ustala  się,  że  dalsze  nieprzerwane  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  bez  istotnego
ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej zapewni  Poradnia  Lekarza  Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej  w  Przychodni
Rejonowo -  Specjalistycznej  Nr  3  w Radlinie  przy ul.  Orkana  10,  należąca  do  struktury
organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach.

2. Zakres  świadczeń  udzielanych przez  Poradnię  Lekarza  Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej  
w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie przy ul. Orkana 10 po dokonaniu
przekształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 w stosunku do zakresu świadczeń udzielanych
dotychczas przez Poradnię Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo
- Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie przy ul. Reymonta 9 nie ulegnie zmianie. 

3. Ustala  się,  że  składniki  materialne  i  niematerialne  majątku  Przychodni  Rejonowo  -
Specjalistycznej  Nr  3  w  Radlinie  przy  ul.  Reymonta  9,  pozostałe  po  dokonaniu
przekształcenia o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, przeznaczone zostaną, na



 

zasadach określonych w uchwałach Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zasad zbycia,
wydzierżawienia lub wynajęcia rzeczowych składników majątku trwałego przez samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” i „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w
Rydułtowach”. 

4. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do wykonania ogółu
czynności  związanych  z  przekształceniem  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach,  
o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



 

Załącznik
do uchwały Nr XLVI/......../2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 18 maja 2006 r.

Uchwała Nr  6/2006

Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
                                                  z dnia  7 marca 2006 roku

w  sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podjęcie uchwały
w sprawie ograniczenia działalności  samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego
na likwidacji  Przychodni Rejonowo –  Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie,  przy
ul. Reymonta 9.

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 późn. zm.) oraz § 17 pkt 1 lit. c 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 następuje:

§ 1

Wystąpić  z  wnioskiem  do  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  o  podjęcie  uchwały  w  sprawie
ograniczenia  działalności  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" związanej  z zaprzestaniem udzielania świadczeń
medycznych w zakresie  podstawowej opieki  zdrowotnej  z  jednoczesną likwidacją  Przychodni
Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, ul.  Reymonta 9  i  zapewnieniem podstawowej
opieki  zdrowotnej  pacjentom  likwidowanej  placówki  w  terytorialnie  najbliższej  Przychodni
Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, przy ul. Orkana 10.

§ 2

Zobowiązać Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do przedstawienia niniejszej
uchwały  Radzie Powiatu Wodzisławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący Rady Społecznej

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
    /-/  mgr Andrzej Kania 



 

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr XLVI/...../2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 18 maja 2006 roku

w  sprawie:   przekształcenia  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji
Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo -
Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie przy ul. Reymonta 9 .

Zgodnie z treścią art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej

(Dz. U. z 1991r., Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) decyzję o przekształceniu, tworzeniu i likwidacji

SP ZOZ-u podejmuje  właściwy organ jednostki  samorządu terytorialnego w formie  uchwały.

Ustawodawca  nie  określił  precyzyjnie,  który  organ  jednostki  samorządu  jest  właściwym  w

przedmiotowej sprawie. Biorąc jednak pod uwagę treść art. 9 ust.  1 ustawy z dnia 5 czerwca

1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1592 z późn.

zm.) należy przyjąć, iż tworzenie, przekształcenie i likwidacja SP ZOZ-u jest niewątpliwie aktem

stanowiącym i w związku z tym decyzję w tej sprawie powinna podjąć Rada Powiatu w formie

uchwały.
Rada  Społeczna  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w Rydułtowach  na  posiedzeniu  w dniu  

7 marca 2006 roku podjęła Uchwałę Nr 6/2006 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady

Powiatu  Wodzisławskiego  o  podjęcie  uchwały  w  sprawie  ograniczenia  działalności

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej

w  Rydułtowach”  polegającego na  likwidacji  Przychodni  Rejonowo –   Specjalistycznej  Nr  3

w  Radlinie,  przy  ul.  Reymonta  9.  Jednocześnie  zobowiązała  Dyrektora  Zespołu  Opieki

Zdrowotnej w Rydułtowach do przedłożenia ww. uchwały Radzie Powiatu Wodzisławskiego. 
Z  uwagi  na  fakt,  iż  ww.  przekształcenie  polegające  na  likwidacji Poradni  Lekarza

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie

przy ul. Reymonta 9 wymaga zastosowania procedury wynikającej z art. 43 ust. 1, 2, 3 ustawy z

dnia  30  sierpnia  1991  roku  o  zakładach  opieki  zdrowotnej,  dlatego  też  Zarząd  Powiatu

Wodzisławskiego działając w oparciu o art.  43 ust.  2  ustawy o zakładach opieki  zdrowotnej

wystąpił z wnioskiem z dnia 9 marca 2006 roku o wydanie opinii do projektu przedmiotowej

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego do Wojewody Śląskiego oraz miast  i  gmin, których

ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych.



 

Zgodnie  z  informacją  przekazaną  przez  Dyrektora  SP  ZOZ–u  w  Rydułtowach

Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna Nr 3 (filia ) w Radlinie na ul.  Reymonta 9 świadczy

usługi  medyczne  tylko  w  zakresie  podstawowej  opieki  medycznej,  dlatego  w  przypadku

likwidacji pacjenci zadeklarowani do ww. przychodni będą mogli korzystać z usług medycznych

pełnoprofilowej Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie przy ul.  Orkana 10

znajdującej się w odległości około 4 km od likwidowanej placówki.

Podjęcie  niniejszej  decyzji  wynika  z  faktu,  iż  rok  2005  Przychodnia  Rejonowo-

Specjalistyczna Nr 3 na ul. Reymonta 9 zamknęła stratą w wysokości 26 160,09 zł (rentowność

ujemna w wysokości 40,40%). Wynik ten ukształtowany został poprzez  osiągnięcie przychodów

w kwocie 64 759,11 zł oraz poniesienie kosztów w wysokości  90 919,20 zł.

Poniesione koszty ogółem wyniosły 90 919,20 zł i obejmowały:

- koszty bezpośrednie w wysokości -74 591,68 zł,

- koszty pośrednie w wysokości -7 015,98 zł,

- koszty procedur w wysokości -9 311,54 zł.

Największą pozycję w kosztach bezpośrednich stanowiły koszty osobowe tj. wynagrodzenia (36

481,95  zł  tj.  48,91%)  oraz  składki  z  tytułu  ubezpieczeń  społecznych  i  na  Fundusz  Pracy  

(7 053,36 zł tj. 9,46%). Pozostałe większe pozycje kosztów bezpośrednich to:

 koszty dzierżawy pomieszczeń (10 991,88 zł tj. 14,74%; zgodnie z umową dzierżawy z

dnia 18.11.1997r., podpisaną z Urzędem Miasta Radlin, według której miesięczny czynsz

wynosi 915,99 zł),

 zakup procedur medycznych (7 112,90 zł tj. 9,54%),

 leki (2 327,77 zł tj. 3,12%).

Z kosztów pośrednich wynoszących 7 015,98 zł największą pozycję stanowi narzut kosztów

administracyjnych (6 047,51 zł  tj.  86,20%),  natomiast  z  kosztów procedur,  które  wyniosły 9

311,54  zł  największą  pozycję  stanowią  badania  laboratoryjne  (5  052,73  zł  tj.  54,26%)  oraz

badania RTG (3,828,52 zł tj. 41,15%). 

Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione powyżej okoliczności, dalsze utrzymywanie

tej  przychodni  jest  ekonomicznie  nieuzasadnione  tym  bardziej,  że  w  związku  

z obowiązkiem zatrudnienia lekarza na pełnym etacie oraz realizacją programu dostosowania,

Zakład  musiałby  ponieść  dodatkowe  koszty,  co  będzie  generowało  dalszą  stratę.  Koszty

wynagrodzeń wraz z ZUS- em, w związku z zatrudnianiem lekarza na pełnym etacie wyniosą



 

28 053 zł rocznie, natomiast realizacja programu dostosowania pochłonie do końca 2008 roku

kwotę 7 000 zł.

Decyzja  dotycząca  likwidacji  placówki  jest  decyzją  bardzo  trudną,  jednak  z  uwagi  

na pogarszającą się sytuację ekonomiczno-finansową zakładów opieki zdrowotnej dokonywanie

przekształceń  w  ich  strukturze,  jak  również  szukanie  rozwiązań  kompromisowych,  staje  się

koniecznością.

Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę jak w sentencji przedstawionego projektu uchwały.

Inspektor pełniący obowiązki
Naczelnika Wydziału Zdrowia

i Polityki Społecznej

/-/  Iwona Koczy 
 


