
-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  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  w  Lyskach  oraz  zaprzestaniu
udzielania  świadczeń  zdrowotnych  przez  wchodzącą  w  skład  tego ośrodka
Poradnię Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

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  Gminnego
Ośrodka  Zdrowia  w  Lyskach  oraz  zaprzestaniu  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  przez
wchodzącą w skład tego ośrodka Poradnię Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które
zostało  pozytywnie  zaopiniowane  przez  Radę  Społeczną  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  
w  Rydułtowach  Uchwałą  Nr  7/2006  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  Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Gaszowicach, należącym do struktury organizacyjnej Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach.

2. Zakres  świadczeń udzielanych przez  Poradnię  Lekarza  Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej  
w  Gminnym Ośrodku  Zdrowia  w  Gaszowicach  po  dokonaniu  przekształcenia,  o  którym
mowa w §  1  ust.  1  nie  ulegnie  zmianie  w stosunku  do  zakresu  świadczeń  udzielanych
dotychczas przez Poradnię Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Lyskach.

3. Ustala  się,  że  składniki  materialne  i  niematerialne  majątku  Poradni  Lekarza  
Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  w  Lyskach  
i  tego  ośrodka,  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 którym 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  7/2006

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 Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lyskach.

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  Gminnego
Ośrodka  Zdrowia  w  Lyskach,  przy  ul.  Sikorskiego  2  i  zapewnieniem  podstawowej  opieki
zdrowotnej  pacjentom likwidowanej  placówki w terytorialnie  najbliższym Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Gaszowicach, przy ul. Rydułtowskiej 1.

§ 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
Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  w  Lyskach  oraz  zaprzestaniu  udzielania
świadczeń  zdrowotnych  przez  wchodzącą  w  skład  tego  ośrodka  Poradnię
Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

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 7/2006 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady

Powiatu  Wodzisławskiego  o  podjęcie  uchwały  o  ograniczeniu  działalności  samodzielnego

publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  

w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  w  Lyskach.

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  Gminnego Ośrodka

Zdrowia w Lyskach 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 ww. art. wystąpił z wnioskiem z dnia 9 marca 2006r.  

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 Gminny

Ośrodek Zdrowia w Lyskach przy ul. Sikorskiego 2 świadczy usługi medyczne tylko w zakresie

podstawowej  opieki  medycznej,  dlatego  pomimo  likwidacji  pacjenci  zadeklarowani  do  ww.

ośrodka zdrowia  będą  mogli  korzystać  z  usług  Gminnego Ośrodka  Zdrowia  w Gaszowicach

oddalonego od obecnego ośrodka o około 3 km. 

Tak  więc  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 Gminnym Ośrodku

Zdrowia w Gaszowicach.

Podjęcie niniejszej decyzji  wynika z faktu,  iż  za rok 2005 Gminny Ośrodek Zdrowia  

w Lyskach osiągnął stratę w wysokości 73 504,55 zł (rentowność ujemna na poziomie 167,78%).

Przychody  wyniosły  43  810,58  zł,  natomiast  koszty  ogółem  osiągnęły  kwotę  

117 315,13 zł, z czego:

 koszty bezpośrednie ukształtowały się na poziomie - 93 034,13 zł, 

 koszty pośrednie  – 11 100,53 zł,

 koszty procedur  – 13 180,47 zł.

Największą  pozycję  w  kosztach  bezpośrednich  stanowiły  koszty  wynagrodzeń  53  954,75  zł

obejmujące 3,375 etatów (tj.  57,99%) oraz  składki  na ubezpieczenia społeczne i  na Fundusz

Pracy –  10  087,37  zł  (tj.  10,84%).  Pozostałe  większe  pozycje  w tej  grupie  to  amortyzacja  

(6 917 zł tj.7,43%), opał (4 575 zł tj.4,92%) oraz pozostałe usługi obce (2 832,93 zł tj.3,05%) 

z czego największą pozycję stanowi wywóz nieczystości (2 162,78 zł tj. 76,34%) oraz podatek od

nieruchomości  (2  474,40  zł  tj.  2,66  %).  Koszty  procedur  medycznych  wyniosły  

13 174,34 zł  na co składały się głównie badania laboratoryjne (6 168,81 zł  tj.  46,82 %) oraz

badania RTG (6 951,36 zł tj. 52,76%).

Koszty pośrednie ukształtowały się na poziomie 11 100,53 zł z tego główną pozycję stanowił

narzut kosztów administracyjnych (8 954,63 zł tj. 80,67%).

Jak wynika z  powyższej  ogólnej  analizy dalsze prowadzenie działalności  w Gminnym

Ośrodku Zdrowia w Lyskach jest ekonomicznie nieuzasadnione, tym bardziej, że w roku 2006 i

w latach następnych, strata ta będzie jeszcze wyższa z uwagi na wymogi zatrudnienia lekarza na

pełnym etacie,  co spowoduje  dalsze  generowanie  kosztów w kwocie  26  720 zł  rocznie  oraz

realizację programu dostosowania pomieszczeń i urządzeń ośrodka do przepisów prawa, którego

wykonanie do 2008 roku pochłonie kwotę 60 500 zł na remonty i inne zakupy rzeczowe oraz

kwotę 80 000 zł na inwestycje (dobudowa dźwigu).



 
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 


