
-Projekt- 
Uchwała Nr XLIX/...../2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 21 wrze�nia 2006 roku 

 
 
 
w sprawie: dokonania przekształce� w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegaj�cych na likwidacji okre�lonych 
komórek organizacyjnych. 

 
 
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.) 
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. Dokonuje si� przekształce� w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 
polegaj�cych na likwidacji nast�puj�cych komórek organizacyjnych zakładu: 

 
1) Poradni Lekarza POZ w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie 

przy ul. Skwary 39, 
2) Poradni Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie 

przy ul. Skwary 39, 
3) Poradni Lekarza POZ w Gminnym O�rodku Zdrowia w Kornowacu przy ul. Zacisze 

27, 
4) Poradni Pediatrycznej w Gminnym O�rodku Zdrowia w Kornowacu przy ul. Zacisze 

27, 
5) Poradni Lekarza POZ w Wiejskim O�rodku Zdrowia w Jejkowicach przy ul. Głównej 

36, 
6) Poradni Pediatrycznej w Wiejskim O�rodku Zdrowia w Jejkowicach przy ul. Głównej 

36, 
 
wnioskowanych uchwałami Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
Nr 15/2006, 16/2006, 17/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 roku, stanowi�cych zał�czniki Nr 1, 
Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Data podj�cia niniejszej uchwały jest jednocze�nie dniem otwarcia likwidacji komórek 
organizacyjnych wskazanych w ust. 1. 

3. Zako�czenie czynno�ci likwidacyjnych oraz działalno�ci likwidowanych komórek 
organizacyjnych nast�pi w dniu 31 grudnia 2006 roku, o ile zaistniej� warunki do podj�cia 
działalno�ci przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które przejm� do wykonywania 
zadania likwidowanych komórek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach. 



 
§ 2 

 
1. Ustala si�, �e dalsze nieprzerwane udzielanie �wiadcze� zdrowotnych w zakresie 

wykonywanym dotychczas przez komórki organizacyjne Zespołu Opieki Zdrowotnej, 
wymienione w § 1 ust. 1, bez istotnego ograniczenia ich dost�pno�ci, warunków 
udzielania i jako�ci zapewni� niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, utworzone przez 
lekarzy, którzy zawarli porozumienia z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach, wymienieni w wykazie stanowi�cym zał�cznik Nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

2. Zakres �wiadcze� jakie b�d� udzielane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 
 o których mowa w ust. 1 po dokonaniu przekształce�, o których mowa w niniejszej 
uchwale nie ulegnie zmianie w stosunku do zakresu �wiadcze� udzielanych dotychczas 
przez likwidowane komórki organizacyjne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach. 

3. Ustala si�, �e składniki materialne i niematerialne maj�tku Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach, pozostałe po dokonaniu przekształce�, o których mowa w niniejszej 
uchwale, pozostaj� maj�tkiem tego zakładu. 

4. Zbycie aktywów trwałych likwidowanych komórek organizacyjnych, oddanie go  
w dzier�aw�, najem, u�ytkowanie lub u�yczenie na rzecz niepublicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 mo�e nast�pi� wył�cznie na zasadach 
okre�lonych przez Rad� Powiatu Wodzisławskiego w uchwale wydanej na podstawie 
przepisu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z pó�n. zm.). 

5. Zobowi�zuje si� Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do wykonania 
ogółu czynno�ci zwi�zanych z przekształceniami Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach, o których mowa w niniejszej uchwale. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Zał�cznik Nr 1 
    do Uchwały Nr /......./....../2006 
    Rady Powiatu Wodzisławskiego 
    z dnia ................... 
Uchwała Nr 15/2006 

Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
z dnia 8 sierpnia 2006 roku 

 
w sprawie:   wyst�pienia z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podj�cie 

uchwały w sprawie ograniczenia działalno�ci samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod  nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji  Poradni Lekarza POZ oraz Poradni 
Pediatrycznej  w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie 
przy ul. Skwary 39. 
 

Na podstawie art. 46,  pkt  1 lit. c ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 
1991 roku (Dz. U. Nr  91, poz. 408 z pó�n. zm.) oraz § 17 pkt 1 lit. c statutu Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach i § 13 pkt 1 Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach 
 

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach postanawia, co nast�puje: 

 
§ 1 

 
Wyst�pi� z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podj�cie uchwały w sprawie 
ograniczenia działalno�ci samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji Poradni Lekarza 
POZ oraz Poradni Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie 
przy ul. Skwary 39 z przyj�ciem, i�: 
1) dalsze nieprzerwane udzielanie �wiadcze� zdrowotnych wchodz�cych w zakres 

likwidowanych poradni zapewni niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez  
lekarzy, którzy zawr� stosowne porozumienie z Zespołem Opieki Zdrowotnej w  
Rydułtowach. 

2) zako�czenie działalno�ci likwidowanej placówki nast�pi w dniu 31 grudnia 2006 roku, 
jednak nie wcze�niej ni� zaistniej� warunki do rozpocz�cia działalno�ci przez 
niepublicznyzakład opieki zdrowotnej przejmuj�cy jej funkcje. 

                  
§ 2 

 
Zobowi�za� Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do przedstawienia 
niniejszej uchwały Radzie Powiatu Wodzisławskiego. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

 
/-/ mgr Andrzej Kania 

 
 



Zał�cznik Nr 2 
    do Uchwały Nr /......./....../2006 
    Rady Powiatu Wodzisławskiego 
    z dnia ................... 
Uchwała Nr 16/2006 

Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
z dnia 8 sierpnia 2006 roku 

 
w sprawie:   wyst�pienia z wnioskiem do Rady Powiatu  Wodzisławskiego o podj�cie 

uchwały w sprawie ograniczenia działalno�ci samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod  nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji  Poradni Lekarza POZ oraz Poradni 
Pediatrycznej w Gminnym O�rodku Zdrowia w Kornowacu przy ul. Zacisze 
27. 

 
Na podstawie art. 46,  pkt  1 lit. c ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 
1991 roku (Dz. U. Nr  91, poz. 408 z pó�n. zm.) oraz § 17 pkt 1 lit. c statutu Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach i § 13 pkt 1 Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach 
 

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach postanawia, co nast�puje: 

 
§ 1 

 
Wyst�pi� z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podj�cie uchwały w sprawie 
ograniczenia działalno�ci samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji Poradni Lekarza 
POZ oraz Poradni Pediatrycznej w Gminnym O�rodku Zdrowia w Kornowacu przy ul. 
Zacisze 27 z przyj�ciem, i�: 
1) dalsze nieprzerwane udzielanie �wiadcze� zdrowotnych wchodz�cych w zakres 

likwidowanych poradni zapewni niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – Specjalistyczna  
Praktyka Lekarska – lek. med. Krzysztof  Stolarczyk Specjalista Medycyny Rodzinnej,  
który zawrze stosowne  porozumienie z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach. 

2) zako�czenie działalno�ci likwidowanej placówki nast�pi w dniu 31 grudnia 2006 
roku,jednak nie wcze�niej ni� zaistniej� warunki do rozpocz�cia działalno�ci przez 
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej przejmuj�cy jej funkcje. 

 
§ 2 

 
Zobowi�za� Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do przedstawienia 
niniejszej uchwały Radzie Powiatu Wodzisławskiego. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

 
/-/ mgr Andrzej Kania 

 
 



Zał�cznik Nr 3 
    do Uchwały Nr /......./....../2006 
    Rady Powiatu Wodzisławskiego 
    z dnia ................... 
Uchwała Nr 17/2006 

Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
z dnia 8 sierpnia 2006 roku 

 
w sprawie:   wyst�pienia z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podj�cie 

uchwały w sprawie ograniczenia działalno�ci samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod  nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji  Poradni Lekarza POZ oraz Poradni 
Pediatrycznej w  Wiejskim O�rodku Zdrowia w Jejkowicach przy ul. Głównej 
36. 

 
Na podstawie art. 46,  pkt  1 lit. c ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 
1991 roku (Dz. U. Nr  91, poz. 408 z pó�n. zm.) oraz § 17 pkt 1 lit. c statutu Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach i § 13 pkt 1 Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach 
 

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach postanawia, co nast�puje: 

 
§ 1 

 
Wyst�pi� z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podj�cie uchwały w sprawie 
ograniczenia działalno�ci samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji Poradni Lekarza 
POZ oraz Poradni Pediatrycznej w Wiejskim O�rodku Zdrowia w Jejkowicach przy ul. 
Głównej 36 z przyj�ciem, i�: 
1) dalsze nieprzerwane udzielanie �wiadcze� zdrowotnych wchodz�cych w zakres 

likwidowanych poradni zapewni niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – Specjalistyczna  
Praktyka Lekarska – lek. med. Krzysztof  Stolarczyk  Specjalista Medycyny Rodzinnej,  
który zawrze stosowne porozumienie z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach. 

2) zako�czenie działalno�ci likwidowanej placówki nast�pi w dniu 31 grudnia 2006 roku, 
jednak nie wcze�niej ni� zaistniej� warunki do rozpocz�cia działalno�ci przez 
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej przejmuj�cy jej funkcje.  

 
§ 2 

 
Zobowi�za� Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do przedstawienia 
niniejszej uchwały Radzie Powiatu Wodzisławskiego. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

 
/-/ mgr Andrzej Kania 

 
 
 



 
Zał�cznik Nr 4 
do Uchwały Nr....../....../2006 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia ...................................... 

 
 
 
 
Wykaz lekarzy, którzy zawarli porozumienia z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach w sprawie utworzenia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
które przejm� do wykonywania zadania likwidowanych komórek organizacyjnych 

 
 
 
 

Nazwa likwidowanej komórki organizacyjnej  
SP ZOZ-u Rydułtowy 

Imi� i nazwisko lekarza 
 

 
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Rejonowo-

Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie, przy ul. Skwary 39 
 
 

Poradnia Pediatryczna w Przychodni Rejonowo-
Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie, przy ul. Skwary 39 

 

1. lek. med. Joanna Przeliorz 
2. lek. med. Katarzyna Utrata-Banout 
3. lek. med. Kazimierz Nawrat 
4. lek. med. Krystian Thamm 
5. lek. med. Stanisław Kurkowski 
6. lek. med. Beata Durdzi�ska-Buzek 

 
Poradnia Lekarza POZ w Gminnym O�rodku 

Zdrowia w Kornowacu, ul. Zacisze 27 
 

Poradnia Pediatryczna w Gminnym O�rodku  
Zdrowia w Kornowacu, ul. Zacisze 27 

 
 
 

lek. med. Krzysztof Stolarczyk 
 

 
Poradnia Lekarza POZ w Wiejskim O�rodku 

Zdrowia w Jejkowicach, ul. Główna 36 
 

Poradnia Pediatryczna w Wiejskim O�rodku  
Zdrowia w Jejkowicach, ul. Główna 36 

 

lek. med. Krzysztof Stolarczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



UZASADNIENIE 
 

do projektu Uchwały Nr XLIX/...../2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 21 wrze�nia 2006 roku 

 
 
w sprawie: dokonania przekształce� w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegaj�cych na likwidacji okre�lonych 
komórek organizacyjnych. 

 

 

 Zgodnie z 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.) do wła�ciwo�ci rady powiatu 

nale�y podejmowanie uchwał w sprawach zastrze�onych ustawami do kompetencji rady. 

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 

zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z pó�n. zm.) przekształcenie publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej nast�puje w drodze uchwały wła�ciwego organu jednostki 

samorz�du terytorialnego, st�d te� Rada Powiatu Wodzisławskiego jest wła�ciwa do podj�cia 

przedmiotowej uchwały.  

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach na posiedzeniu w dniu  

8 sierpnia  tego roku podj�ła m.in. nast�puj�ce uchwały dotycz�ce przekształcenia struktury 

organizacyjnej zakładu: 

− uchwał� Nr 15/2006 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  

w sprawie wyst�pienia z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podj�cie 

uchwały w sprawie ograniczenia działalno�ci samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegaj�cego na 

likwidacji Poradni Lekarza POZ oraz Poradni Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo – 

Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie przy ul. Skwary 39, 

− uchwał� Nr 16/2006 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  

w sprawie wyst�pienia z wnioskiem do Rady Powiatu  Wodzisławskiego o podj�cie 

uchwały w sprawie ograniczenia działalno�ci samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegaj�cego na 

likwidacji  Poradni Lekarza POZ oraz Poradni Pediatrycznej w Gminnym O�rodku 

Zdrowia w Kornowacu przy ul. Zacisze 27, 

− uchwał� Nr 17/2006 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  

w sprawie wyst�pienia z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podj�cie 

uchwały w sprawie ograniczenia działalno�ci samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegaj�cego na 



likwidacji Poradni Lekarza POZ oraz Poradni Pediatrycznej w Wiejskim O�rodku 

Zdrowia w Jejkowicach przy ul. Głównej 36. 

Podj�cie niniejszych uchwał jest konsekwencj� zaplanowanych zmian 

restrukturyzacyjnych zakładu, z którymi Rada Powiatu Wodzisławskiego została zapoznana 

przez Dyrekcj� zakładu na sesji majowej bie��cego roku. Zgodnie z przekazanymi wówczas 

informacjami, przekształcenia zakładu w pierwszej kolejno�ci dotyczy� b�d� podstawowej 

opieki zdrowotnej i rozpoczyna� si� b�d� od wiejskich i gminnych o�rodków zdrowia. 

Natomiast w nast�pnej kolejno�ci przekształcane b�d� poradnie specjalistyczne, 

 z zachowaniem nast�puj�cych priorytetów tj. w strukturze ZOZ-u pozostan� te poradnie, 

które s� spójne z prowadzon� działalno�ci� medyczn� w oddziałach szpitalnych oraz 

monopolistyczne na terenie działania zakładu. 

Wnioskowane przekształcenia wymagaj� zastosowania procedury wynikaj�cej  

z art. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. W zwi�zku z tym, Zarz�d Powiatu 

Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 10.08.2006r. podj�ł decyzj� o wyst�pieniu 

 z wnioskiem do Wojewody �l�skiego oraz stosownych organów gmin i powiatów, których 

ludno�ci Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach udziela �wiadcze�, o wyra�enie opinii  

o projekcie stosownej uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

Zaznaczy� nale�y, i� w wyniku dokonywanych przekształce� nie ulegnie zmianie 

zakres �wiadcze� udzielanych dotychczas przez likwidowane komórki. Niniejszy sposób 

przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach gwarantuje osobom 

korzystaj�cym dotychczas ze �wiadcze� likwidowanych komórek organizacyjnych dalsze, 

nieprzerwane udzielanie tych �wiadcze� bez ograniczania ich dost�pno�ci, warunków 

udzielania i jako�ci. Ponadto zastosowany sposób przekształcenia gwarantuje, i� likwidowane 

komórki organizacyjne zako�cz� działalno�� nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce od daty podj�cia 

uchwały likwidacyjnej przez Rad� Powiatu Wodzisławskiego oraz pod warunkiem,  

�e zaistniej� warunki do podj�cia działalno�ci przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 

które przejm� do wykonywania zadania likwidowanych komórek organizacyjnych Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach. Wskaza� tak�e nale�y, i� niniejsze przekształcenia 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach nast�pi� z zachowaniem przepisów  

art. 231 Kodeksu pracy.  

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 4 w Pszowie, ul. Skwary 39 

 

 W dniu 14 czerwca 2006 roku do Dyrekcji ZOZ w Rydułtowach wpłyn�ło pismo  

lekarzy zatrudnionych w Poradni Lekarza POZ i Poradni Pediatrycznej Przychodni Rejonowo 

– Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie przy ul. Skwary 39,  lek. med. Joanny Przeliorz, Katarzyny 



Utraty – Banout, Kazimierza Nawrat, Krystiana Thamma,  Stanisława Kurkowskiego i Beaty 

Durdzi�skiej – Buzek z pro�b� o wyra�enie zgody na przekształcenie ww. poradni  

w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Dyrekcja ZOZ w Rydułtowach postanowiła 

wyrazi� zgod� na przekształcenie w/w poradni w NZOZ.  

W Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie przy ul. Skwary 39  

w podstawowej opiece zdrowotnej zatrudnionych jest  8 lekarzy oraz 21 osób pozostałego 

personelu.  Przekształcenie to nie wpłynie na prac� Szpitala w Rydułtowach, gdy� niektórzy 

lekarze z dzielonymi etatami deklaruj� dalsz� ch�� pracy przy niezmienionych warunkach 

pracy w ZOZ-ie. 

W Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie przy ul. Skwary 39 na dzie� 

31.07.2006r. zadeklarowanych jest do lekarza POZ - 11550 pacjentów, do piel�gniarki 

�rodowiskowej - 5586 pacjentów, do poło�nej – 1865 pacjentek. 

Za 6 miesi�cy br. w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie,  

na ul. Skwary 39 osi�gni�to wynik ujemny w wysoko�ci 9 098,08 zł, na co zło�yły si� 

przychody w wysoko�ci 478 793,81 zł oraz koszty w wysoko�ci 487 891,89 zł. 

Główne pozycje składaj�ce si� na koszty to: 

− koszty osobowe  (254 709,38 zł tj. 52,21%), 

− koszty procedur medycznych (143 522,32 zł tj. 29,42%), gdzie najwi�ksz� pozycj� 

stanowi� koszty bada� laboratoryjnych ( 67 232,00 zł. tj. 46,84%) oraz koszty bada� 

RTG (41 833,20 z. tj. 29,15%), a tak�e koszty gabinetu zabiegowo-opatrunkowego  

(10 031,54 zł tj. 6,99%) i punktu szczepie� ( 5 949,83 zł tj. 4,15%), 

− koszty po�rednie ( 37 552,26 zł tj. 7,70%) z czego najwi�ksz� pozycj� stanowi� koszty 

administracyjnych ( 31 931,89 zł tj. 85,03%), 

− koszty pozostałe (32 422,44 zł tj. 6,65%), gdzie najwi�ksz� pozycj� stanowi� pozostałe 

usługi obce (10 284,21 zł tj. 31,72%), gdzie główn� pozycj� stanowi� usługi malarskie - 

8 923 zł) oraz pozostałe inne koszty (12 815,99 zł tj. 39,53%), gdzie główn� pozycj�  

stanowi zakup obcych procedur medycznych w wysoko�ci 6 582,00 zł. 

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2006r. to strata w wysoko�ci ok. 18 000 zł. 

Bior�c pod uwag� konieczno�� realizacji programu dostosowania budynków i pomieszcze� 

do wymogów przepisów prawa ujemny wynik finansowy Przychodni Rejonowo – 

Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie, ul. Skwary 39 mo�e jeszcze ulec zwi�kszeniu. 

 

 

 

 



Gminny O�rodek Zdrowia w Kornowacu, ul. Zacisze 27 

 

Zgodnie z harmonogramem planowanych zmian restrukturyzacyjnych w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach, Dyrekcja ZOZ wyraziła zgod� na przekształcenie zakładu  

i przej�cie do wykonywania zada� Gminnego O�rodka Zdrowia w Kornowacu (Poradni 

Lekarza POZ i Poradni Pediatrycznej) przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – 

Specjalistyczn� Praktyk� Lekarsk� – lek. med. Krzysztofa Stolarczyka – Specjalisty 

Medycyny Rodzinnej, który zawarł stosowne porozumienie z Zespołem Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach. NZOZ zgodnie z ustaleniami przejmie pracowników tych poradni w trybie 

art. 231 Kodeksu pracy.  

W Gminnym O�rodku Zdrowia w Kornowacu w podstawowej opiece zdrowotnej zatrudniony 

jest 1 lekarz oraz 2 osoby pozostałego personelu.  

Na dzie� 31.07.2006r. zadeklarowanych jest do lekarza POZ - 818 pacjentów, do piel�gniarki 

�rodowiskowej - 810 pacjentów, do poło�nej – 446 pacjentek. 

Za 6 miesi�cy br. wynik finansowy zamkn�ł si� strat� w wysoko�ci 17 064,22 zł. Wynik ten 

został ukształtowany w wyniku poniesienia kosztów w wysoko�ci 50 935,46 zł oraz 

osi�gni�cia przychodów  w kwocie 33 871,24 zł. 

Koszty ogółem obejmuj� m.in. nast�puj�ce pozycje: 

− koszty osobowe (34 988,32 zł tj. 68,69%), 

−  koszty procedur medycznych (7 592,34 zł tj. 14,91%), z których najwi�ksze pozycje to 

koszty bada� laboratoryjnych (3 365,95 zł tj. 44,33%) oraz gabinetu zabiegowo- 

opatrunkowego (3 200,21 zł tj. 42,15%), 

− koszty po�rednie (5 815,57 zł tj. 11,42%) obejmuj�ce głównie narzut kosztów 

administracyjnych (4 616,08 zł tj. 79,37%) oraz usługi działu technicznego (425,37 zł  

tj. 7,31%), 

− koszty pozostałe (1 723,75 zł tj. 3,38%), które obejmuj� przede wszystkim drobne usługi 

obce (375,65 zł tj. 21,79%) oraz odpis na PFRON (778,56 zł tj. 45,17%). 

Przewidywany wynik finansowy na koniec roku zamknie si� strat� ok. 34 000 zł. Bior�c 

jednak pod uwag� konieczno�� realizacji programu dostosowania budynków i pomieszcze� 

do wymogów przepisów prawa strata ta mo�e by� jeszcze wy�sza. 

 

Wiejski O�rodek Zdrowia w Jejkowicach, ul. Główna 36 

 

Zgodnie z harmonogramem planowanych zmian restrukturyzacyjnych w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach, Dyrekcja ZOZ wyraziła zgod� na przekształcenie zakładu  

i przej�cie do wykonywania zada� Wiejskiego O�rodka Zdrowia w Jejkowicach (Poradni 



Lekarza POZ i Poradni Pediatrycznej) przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – 

Specjalistyczn� Praktyk� Lekarsk� – lek. med. Krzysztofa Stolarczyka – Specjalisty 

Medycyny Rodzinnej, który zawarł stosowne porozumienie z Zespołem Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach. NZOZ zgodnie z ustaleniami  przejmie pracowników tych poradni w trybie 

art. 231 Kodeksu pracy.  

W Wiejskim O�rodku Zdrowia w Jejkowicach w podstawowej opiece zdrowotnej 

zatrudnionych jest 3 lekarzy oraz 4 osoby pozostałego personelu. 

W Wiejskim O�rodku Zdrowia w Jejkowicach na dzie� 31.07.2006r. zadeklarowanych jest do 

lekarza POZ – 1639 pacjentów, do piel�gniarki �rodowiskowej -  1287 pacjentów. 

Za I półrocze tego roku WOZ w Jejkowicach poniósł strat� w wysoko�ci 25 633,50 zł, 

która została ukształtowana w wyniku uzyskania 64 248,35 zł przychodów oraz 

wygenerowania 89 881,85 zł kosztów. 

Na koszty ogółem składaj� si� głównie nast�puj�ce pozycje: 

− koszty osobowe (47 934,67 zł tj. 53,33%), 

− koszty procedur medycznych (19 512,85 zł tj. 21,71%), z których najwy�sze pozycje to 

koszty gabinetu zabiegowo-opatrunkowego (10 039,68 zł tj. 51,45%) oraz koszty RTG          

(5 339,41 zł tj. 27,36%), a tak�e koszty bada� laboratoryjnych (3 755,94 zł tj. 19,25%), 

− pozostałe koszty (12 874,26 zł tj. 14,32%), gdzie najwi�ksze pozycje to zakup energii 

cieplnej (2 260,66 zł tj. 17,56%) oraz  energii elektrycznej (578,15 zł tj. 4,49%), 

− koszty po�rednie (8 100,90 zł tj. 9,01%), gdzie najwi�ksz� pozycj� stanowi narzut 

kosztów administracyjnych (6 440,36 zł tj.79,50%). 

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2006 r. to strata rz�du 51 000 zł. Bior�c jednak 

pod uwag� konieczno�� realizacji programu dostosowania budynków i pomieszcze� do 

wymogów przepisów prawa strata ta mo�e by� jeszcze wy�sza. 

 

Decyzja dotycz�ca likwidacji ww. komórek organizacyjnych Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach jest decyzj� bardzo trudn�, jednak z uwagi na pogarszaj�c� si� 

sytuacj� ekonomiczno-finansow� zakładów opieki zdrowotnej dokonywanie przekształce�  

w ich strukturze, jak równie� szukanie rozwi�za� kompromisowych, staje si� konieczno�ci�. 

 

Maj�c na uwadze powy�sze wnosz� jak w sentencji przedło�onego projektu uchwały. 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

 
/-/ Iwona Koczy 

  


