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

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 sierpnia 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 pralni. 

 
 
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 Rydułtowach” 
polegaj�cego na likwidacji pralni, wnioskowanego Uchwał� nr 12/2006 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 podj�cia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
 

Uchwała Nr 12/2006 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

z dnia 13 czerwca 2006 roku 
 
w sprawie:   wyst�pienia z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podj�cie uchwały 

w sprawie przekształcenia polegaj�cego na likwidacji pralni samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach”. 

 
 
Na podstawie  art. 46  pkt 1 lit. c  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki 
zdrowotnej  (Dz. U. Nr 91,  poz. 408  z pó�n. zmianami) oraz § 17 pkt 1 lit. c 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 
 

Wyst�pi� z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podj�cie uchwały w sprawie 
likwidacji pralni samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. 
 

§ 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: dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji pralni. 

 
 
 

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. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej  

(Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z pó�n. zm.) tworzenie, przekształcenie i likwidacja 

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

jednostki samorz�du terytorialnego. Maj�c na uwadze powy�sze uzasadnione jest podj�cie 

przedmiotowej uchwały przez Rad� Powiatu Wodzisławskiego.  

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach na posiedzeniu w dniu  

13 czerwca bie��cego roku podj�ła uchwał� Nr 12/2006 w sprawie wyst�pienia z wnioskiem 

do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podj�cie uchwały w sprawie przekształcenia 

polegaj�cego na likwidacji pralni samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 

nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. 

  Z informacji przekazanej przez Dyrekcj� ZOZ-u w Rydułtowach wynika, i� koszty 

utrzymania pralni w 2005 r. wyniosły 512 936,58 zł, z czego kwot� 443 523,85 zł stanowiły 

koszty bezpo�rednie natomiast kwot� 69 412,73 zł koszty po�rednie. 

Na koszty bezpo�rednie zło�yły si� nast�puj�ce pozycje: 

- koszty osobowe 319 675,70 zł tj. 72,08%, 

- leki 146,03 zł tj. 0,03%, 

- materiały 49 289,22 zł tj. 11,11%, 

- amortyzacja 11 395,38 zł tj. 2,57%, 

- koszty pozostałe 63 017,52 zł tj. 14,21% z czego najwi�ksze pozycje stanowiły: 

energia elektryczna (12 592,55 zł tj. 19,98%), woda (14 490,17 zł tj. 22,99%) oraz gaz 

(9 460,78 zł tj. 15,01%). 

Koszty po�rednie to głównie usługi kotłowni (31 057,02 zł tj. 44,74%) oraz koszty obsługi 

(22 169,72 zł tj. 31,94%). 



Jak poinformowało kierownictwo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach koszty 

utrzymania pralni za 4 m-ce 2006 r. wyniosły 162 500,30 zł, z czego kwot�  

137 676,51 zł stanowiły koszty bezpo�rednie, a kwot� 24 823,79 zł koszty po�rednie. 

Najwi�ksz� pozycj� w�ród kosztów bezpo�rednich stanowiły koszty osobowe (100 357,26 zł 

tj. 72,89%), nast�pnie koszty pozostałe (21 574,54 zł tj. 15,67%), z czego główne pozycje  

to gaz (5 900,28 zł tj. 27,35 %), woda (4 623,02 zł tj. 21,43%), energia elektryczna  

(4 031,60 zł tj. 18,69%) oraz amortyzacja (3 789,88 zł tj. 17,57%). Koszty po�rednie 

natomiast to głównie koszty kotłowni (11 781,35 zł tj. 47,46%) oraz koszty obsługi (6 169,70 

zł tj. 24,85%). 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Dyrektora SP ZOZ-u w Rydułtowach koszt 

jednostkowy 1 kg prania wyniósł w 2005 roku 3,86 zł, co przy ilo�ci 132 660 kg prania 

generuje ł�czne koszty utrzymania pralni w wysoko�ci 512 936,58 zł. Zlecaj�c usługi 

pralnicze wyspecjalizowanej firmie przy zało�eniu takiej samej ilo�ci prania jak w roku 2005 

tj. 132 660 kg i przyjmuj�c cen� jednostkow� nie wy�sz� ni� 2,50 zł roczny koszt prania 

wyniósłby 331 650 zł co w porównaniu do kwoty 512 936,58 zł daje oszcz�dno�ci  

dla zakładu roczne około 181 286 zł. 

Bior�c pod uwag� realizacj� programu dostosowania zakładu, zakładaj�cego do 2010 

roku poniesienie dodatkowych kosztów remontów i zakupów inwestycyjnych w pralni 

szacowanych na ok. 900 000 zł, kierownictwo SP ZOZ-u w Rydułtowach stoi na stanowisku, 

i� dalsze prowadzenie pralni w strukturze ZOZ- u jest ekonomicznie nieuzasadnione. 

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

 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

 
/-/ Iwona Koczy 

 

 


