
 -Projekt- 
Uchwała Nr XLIX/    /2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 21 wrze�nia 2006 roku 

 
 
 
w sprawie: przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 

pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.” na remont  
i modernizacj� Oddziału Neurologicznego. 

 
 
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. 55 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 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 
 

Przyznaje si� dotacj� samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazw� 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.” w kwocie 110 000 zł (słownie: sto dziesi��  
tysi�cy złotych) na remont i modernizacj� Oddziału Neurologicznego.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały Nr XLIX/    /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
 

z dnia 21 wrze�nia 2006 roku 
 

 
 
w sprawie: przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 

pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.”  
na remont i modernizacj� Oddziału Neurologicznego.  

 
 

Zgodnie z zapisem art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz�dzie 

powiatowym do wył�cznej wła�ciwo�ci rady powiatu nale�y podejmowanie uchwał w innych 

sprawach zastrze�onych ustawami do jej kompetencji. Natomiast art. 55 ustawy z dnia  

30 sierpnia 1991r. stanowi, i� samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej mo�e 

otrzymywa� dotacje bud�etowe mi�dzy innymi na remonty lub inwestycje, w tym zakup wysoko 

specjalistycznej aparatury i sprz�tu medycznego. Dotacje te przyznaje organ, który zakład 

utworzył. 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l. pismem z dnia 1.09.2006r. znak: 

L. dz. DN/5280/2006 zwróciła si� z pro�b� o przyznanie dotacji na modernizacj�  

i remont Oddziału Neurologicznego. Rada Powiatu Wodzisławskiego 22 czerwca 2006 roku 

wyraziła pozytywn� opini� w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej  

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

Pododdziału Udarowego. Oddział ten hospitalizuje rocznie około 950 pacjentów. Liczba 

leczonych chorych w oddziale wykazuje tendencj� rosn�c�, szczególnie wzrasta liczba pacjentów 

z udarem mózgu (około 50% hospitalizacji). Posiadanie Pododdziału Udarowego daje szanse na 

uzyskanie wi�kszego kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia i �rodków finansowych z 

Ministerstwa Zdrowia na wyposa�enie tego pododdziału. Jednak z uwagi na fakt, i� oddział ten 

od pocz�tku jego istnienia nie był remontowany zachodzi konieczno�� przeprowadzenia remontu 

i modernizacji. W zwi�zku z tym faktem oraz trudn� sytuacj� finansow� zakładu uzasadnionym 

wydaje si� przyznanie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l�skim.  

Bior�c pod uwag� powy�sze, wnosz� jak w sentencji przedło�onego projektu uchwały. 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
Zdrowia i Polityki Społecznej 
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