
-Projekt- 
Uchwała Nr XLVIII/...../2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 sierpnia 2006 roku 

 
 
 
w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. 
 

 
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. 39 ust. 2 i 3 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 
 

Zatwierdza si� zmiany w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 
nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” przyj�te Uchwał� nr 14/2006 Rady 
Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, z dnia 13 czerwca 2006 roku, 
stanowi�c� zał�cznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem 1 wrze�nia 2006 roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał�cznik 
do uchwały Nr XLVIII/     /2006 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 sierpnia 2006r. 

 
Uchwała Nr 14/2006 

Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
z dnia 13 czerwca 2006 roku 

 
 
w sprawie:  dokonania zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki       

zdrowotnej  pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. 
 
 
Na podstawie  art. 39  ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki  
zdrowotnej  (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pó�n. zmianami) oraz § 17 pkt 3 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 nast�puje: 
 

§ 1 
 

Dokonuje si� nast�puj�cych zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”: 

1) w § 21 ust. 1 pkt 3 wykre�la si� lit. c) „pralnia”, dotychczasowa tre�� litery d) 
przyjmuje oznaczenie c);  

2) w zał�czniku Nr 1 stanowi�cym „Wykaz placówek i komórek organizacyjnych 
specjalistycznej opieki  zdrowotnej i diagnostyki oraz opieki ambulatoryjnej”: 

a) zmienia si� w ust. 1 pkt 12) „Oddział Rehabilitacyjny - ilo�� łó�ek z 22 do 26 
łó�ek;  

b) wykre�la si� w ust. 2  pkt 4) „PRS  Przych. Rej. – Specj. Nr 3,  44-314 Radlin, 
ul. Reymonta 9”  i liter� a) „Poradnia lekarza POZ” oraz  pkt 7) „GOZ Gminny 
O�rodek Zdrowia, 44-295 Lyski, ul. Sikorskiego 2” i liter� a) „Poradnia 
lekarza POZ,  

3) w zał�czniku Nr  2 stanowi�cym schemat organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w  Rydułtowach z pionu podległego Zast�pcy Dyrektora ds. Technicznych wykre�la 
si� komórk� „TP Pralnia”.  

§ 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 XLVIII/...../2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 24 sierpnia 2006 roku 

 

 
w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. 
 

 

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 wył�cznej wła�ciwo�ci 

Rady Powiatu nale�y podejmowanie uchwał w sprawach zastrze�onych do jej kompetencji 

ustawami. 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 

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

zakładu opieki zdrowotnej uchwala rada społeczna zakładu i przedkłada go do zatwierdzenia 

organowi, który zakład utworzył. Przepis ten stosuje si� odpowiednio równie� w przypadku 

dokonywania zmian w statucie. 

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach na posiedzeniu w dniu  

13 czerwca bie��cego roku podj�ła uchwał� Nr 14/2006 w sprawie dokonania zmian  

w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach”. 

Zgodnie z ww. uchwał� Rady Społecznej w statucie wprowadzono nast�puj�ce 

zmiany: 

1) w § 21 ust. 1 pkt 3 wykre�lono lit. c w brzmieniu „pralnia” – co jest konsekwencj� 

podj�cia uchwały w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji pralni oraz zmieniono 

oznaczenie dotychczasowej lit. d na lit. c, 

2) w zał�czniku Nr 1 do statutu pn. „Wykaz placówek i komórek organizacyjnych 

specjalistycznej opieki zdrowotnej i diagnostyki oraz opieki ambulatoryjnej”: 

- w ust. 1 pkt 12 zwi�kszono liczb� łó�ek w Oddziale Rehabilitacyjnym z 22  

do 26,  

- wykre�lono w ust. 2 pkt 4 w brzmieniu „PRS Przychodnia Rejonowo-

Specjalistyczna Nr 3, 44-314 Radlin, ul. Reymonta 9”, wraz z lit. a  

w brzmieniu „Poradnia lekarza POZ” a tak�e pkt 7 w brzmieniu „GOZ 

Gminny O�rodek Zdrowia 44-295 Lyski, ul. Sikorskiego 2” wraz z lit. a  



w brzmieniu „Poradnia lekarza POZ” – w zwi�zku z faktem, i� w dniu  

31 sierpnia bie��cego roku zako�czy si� likwidacja ww. komórek 

organizacyjnych zakładu,  

3) w zał�czniku Nr 2 do statutu pn. „Schemat organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach” z pionu podległego Zast�pcy Dyrektora ds. Technicznych 

wykre�lono komórk� pn. „TP Pralnia” – w zwi�zku z likwidacj� pralni zakładu. 

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

  
 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

 
/-/ Iwona Koczy 

   
 


