
- Projekt - 
Uchwała Nr XLVII/    /2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 czerwca 2006 roku 

 
 
w sprawie: dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.” polegaj�cego na utworzeniu w ramach 
Oddziału Neurologicznego Pododdziału Udarowego. 

 
 
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. 36 i art. 46 pkt 1 lit. c 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 
 

Dokonuje si� przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.” 
polegaj�cego na utworzeniu w ramach Oddziału Neurologicznego licz�cego 28 łó�ek, 
Pododdziału Udarowego obejmuj�cego 16 łó�ek, pozytywnie zaopiniowanego Uchwał�  
nr 7/2006 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l., z dnia 
6.06.2006r., stanowi�c� zał�cznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zał�cznik 
                                                                                                                       do uchwały Nr XLVII/    /2006 
                                                                                                                       Rady Powiatu Wodzisławskiego  
                                                                                                                       z dnia 22 czerwca 2006r. 

 
 
 

                                                   Uchwała nr  7 /2006 
 

Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Wodzisławiu �l. z dnia  06.06.2006r. 

 
 
w sprawie: wyra�enia opinii dotycz�cej przekształcenia Oddziału Neurologicznego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki 
Zdrowotnej  w Wodzisławiu �l.” - polegaj�cego na utworzeniu w ramach 
Oddziału Neurologicznego – Pododdziału Udarowego 

 
 
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 Neurologicznego samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej  w Wodzisławiu �l.” 
- polegaj�ce na utworzeniu w ramach Oddziału Neurologicznego – Pododdziału Udarowego             
i przeznaczenie na ten cel 16 łó�ek. 
 
 

§  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
 

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

z dnia 22 czerwca 2006 roku 
 
 
w sprawie: dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.” polegaj�cego na utworzeniu w ramach 
Oddziału Neurologicznego Pododdziału Udarowego. 

 
 

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

zdrowotnej (Dz. U. z 1991 roku, Nr 91, poz. 408 z pó�n. zm.) decyzj� o tworzeniu, 

przekształceniu w strukturze organizacyjnej ZOZ-u podejmuje wła�ciwy organ jednostki 

samorz�du terytorialnego w formie uchwały. Bior�c to pod uwag� nale�y stwierdzi�,  

i� to Rada Powiatu jest podmiotem uprawnionym do wypowiadania si� w powy�szej sprawie. 

 Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej, działaj�c na podstawie art. 46 pkt 1 lit. c 

ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Uchwał� nr 7/2006 z dnia 06.06.2006r. wyraziła 

pozytywn� opini� co do przekształcenia Oddziału Neurologicznego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Wodzisławiu �l.” – polegaj�cego na utworzeniu w ramach Oddziału Neurologicznego – 

Pododdziału Udarowego i przeznaczenia na ten cel 16 łó�ek. 

Zgodnie z informacj� przekazan� przez Dyrektora SP ZOZ–u w Wodzisławiu �l. 

Oddział Neurologiczny powstał w 1972 roku i liczy obecnie 28 łó�ek. �wiadczy usługi dla  

ok. 160 tys. mieszka�ców całego Powiatu Wodzisławskiego (miasta: Wodzisław �l., 

Rydułtowy, Radlin, Pszów oraz gminy: Gorzyce, Godów, Lubomia, Mszana, Marklowice). 

Liczba chorych leczonych na Oddziale Neurologicznym ci�gle wzrasta i tak w kolejnych 

latach hospitalizowano: 

2001 rok  - 645 pacjentów, 

2002 rok  - 825 pacjentów, 

2003 rok  - 841 pacjentów, 

2004 rok  - 927 pacjentów, 

2005 rok  - 963 pacjentów. 

 

 

 

 



W celu poprawy warunków leczenia – szczególnie dla pacjentów z udarem mózgu  

(ok. 50 % leczonych), jak równie� spełnienia zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia 

standardów opieki przy tego typu jednostkach chorobowych - koniecznym staje si� 

wyodr�bnienie Pododdziału Udarowego o liczbie łó�ek 16, w tym cztero - stanowiskowej sali 

intensywnego nadzoru udarowego. 

Przeprowadzenie powy�szych działa� ma jednocze�nie umo�liwi� zgłoszenie i ubieganie si� 

przez SP ZOZ Wodzisław �l. o dotacj� na zakup sprz�tu medycznego w celu wyposa�enia 

przedmiotowego Pododdziału Udarowego w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo 

Zdrowia konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy 

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 

POLKARD”. 

Utworzenie Pododdziału Udarowego zostało pozytywnie zaopiniowane przez 

Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie neurologii. 

 

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  
 


