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

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 21 wrze�nia 2006 roku 

 
 
 
w sprawie: dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji pracowni  
Rtg przy Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie,  
przy ul. Orkana 8. 

 
 
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� przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 
polegaj�cego na likwidacji pracowni Rtg przy Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej  
Nr 3 w Radlinie, przy ul. Orkana 8, wnioskowanego uchwał� Rady Społecznej Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach Nr 18/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 roku, stanowi�c� 
zał�cznik do niniejszej uchwały. 

2. Data podj�cia niniejszej uchwały jest jednocze�nie dniem otwarcia likwidacji komórki 
organizacyjnej wskazanej w ust. 1. 

3. Zako�czenie czynno�ci likwidacyjnych nast�pi w dniu 31 grudnia 2006 roku.  
 

§ 2 
 
1. Ustala si�, �e dalsze nieprzerwane udzielanie �wiadcze� zdrowotnych w zakresie 

wykonywanym dotychczas przez pracowni� Rtg przy Przychodni Rejonowo-
Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, przy ul. Orkana 8, bez istotnego ograniczenia ich 
dost�pno�ci, warunków udzielania i jako�ci zapewni� Pracownie Rtg Nr 1 i Nr 2, 
mieszcz�ce si� w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, na ul. Plebiscytowej 47  
w Rydułtowach. 

2. Zakres �wiadcze�, jakie b�d� udzielane przez Pracownie Rtg Nr 1 i Nr 2, mieszcz�ce si� 
w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, na ul. Plebiscytowej 47, po dokonaniu 
przekształcenia, o którym mowa w niniejszej uchwale nie ulegnie zmianie w stosunku do 
zakresu �wiadcze� udzielanych dotychczas przez likwidowan� komórk� organizacyjn� 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach. 



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

4. Zbycie aktywów trwałych likwidowanej komórki organizacyjnej, oddanie go  
w dzier�aw�, najem, u�ytkowanie lub u�yczenie 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  
    do Uchwały Nr /......./....../2006 
    Rady Powiatu Wodzisławskiego 
    z dnia ................... 
Uchwała Nr 18/2006 

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  Pracowni Rtg przy Przychodni 
Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie,  ul. Orkana 8. 

 
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 Pracowni Rtg przy 
Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, ul. Orkana 8. 
 

§ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

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

 
 
 
w sprawie: dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji pracowni  
Rtg przy Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie,  
przy ul. Orkana 8. 

 

 

 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. uchwał� Nr 18/2006 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 Pracowni Rtg przy Przychodni 

Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie,  ul. Orkana 8. 

Wnioskowane przekształcenie wymaga 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 dokonywanego przekształcenia nie ulegnie zmianie zakres �wiadcze� 

udzielanych dotychczas przez likwidowan� komórk�. 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� likwidowana komórka organizacyjna 

zako�czy działalno�� nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce od daty podj�cia uchwały likwidacyjnej 

przez Rad� Powiatu Wodzisławskiego. Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach zwróciła si� w dniu 12.12.2005r. do Pa�stwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego z pro�b� o wyra�anie zgody na przedłu�enie u�ytkowania aparatu  

Rtg XD –18 w pracowni Rtg przy Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, 

ul. Orkana 8 do dnia 31.12.2006 r. W dniu 30.12.2005r. Pa�stwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny w Katowicach wydał Decyzj� Nr NS/HR/432 – 1720/695/05 zezwalaj�c� na 

stosowanie w/w aparatu tylko do ko�ca 2006 roku. 

Za I półrocze br. pracownia Rtg przy Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3  

w Radlinie, ul. Orkana 8 uzyskała ujemny wynik finansowy w wysoko�ci 17 000,43 zł. 

Przychody wyniosły 11 857,60 zł natomiast koszty ogółem 28 858,03 zł. 

Główne pozycje składaj�ce si� na koszty ogółem to: 

• koszty osobowe (10 089,99 zł tj. 34,96%), 

• materiały (7 123,33 zł tj. 24,68%), 

• koszty po�rednie (5 139,71 zł tj. 17,81%), gdzie najwi�ksze pozycje to koszty obsługi  

(2 925,67 zł tj. 56,92%) oraz narzut kosztów administracyjnych (1 356,22 zł tj. 26,39%), 

• koszty pozostałe (4 596,37 zł tj. 15,93%), gdzie najwi�ksze pozycje to koszty najmu  

(1 831,98 zł tj. 39,86%) oraz koszty energii cieplnej (1 639,41 zł tj. 35,67%). 

Przewidywany wynik finansowy na 31.12.2006r. to strata rz�du 34 000 zł, która mo�e ulec 

zwi�kszeniu w wyniku realizacji programu dostosowania pomieszcze� do przepisów prawa.  

Obecna trudna sytuacja ekonomiczna Zakładu nie pozwala na wydatkowanie �rodków 

na zakup Rtg do Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie.  

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

 
 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

 
/-/ Iwona Koczy 

  


