
Projekt- 
Uchwała Nr LII/....../2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 21 października 2010 roku  

 
 
w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/494/2010 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie dokonania 
przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na zmniejszeniu liczby łóŜek  
w Oddziale Chorób Wewnętrznych II oraz na przeniesieniu tego oddziału  
z budynku przy ul. Wałowej 30 do pawilonu głównego Szpitala  
przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim.  

 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),  
art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity  
Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)  
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Zmienia się Uchwałę Nr XLVII/494/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 maja 
2010 roku w ten sposób, iŜ § 3 niniejszej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  
„ Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 roku”. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu Uchwały Nr LII/     /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 21 października 2010 roku 

 

w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/494/2010 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie dokonania 
przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na zmniejszeniu liczby łóŜek  
w Oddziale Chorób Wewnętrznych II oraz na przeniesieniu tego oddziału  
z budynku przy ul. Wałowej 30 do pawilonu głównego Szpitala  
przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim.  

 
 

 Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do właściwości rady powiatu 

naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeŜonych ustawami do kompetencji rady. 

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

zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) przekształcenie 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze uchwały właściwego organu 

jednostki samorządu terytorialnego, stąd teŜ Rada Powiatu Wodzisławskiego jest właściwa do 

podjęcia przedmiotowej uchwały.  

          Pełniący obowiązki Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim 

pismem z dnia 5 października 2010 roku zwrócił się do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  

z prośbą o wystąpienie do Rady Powiatu Wodzisławskiego o zmianę terminu wejścia w Ŝycie 

Uchwały dotyczącej przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” 

polegającego na zmniejszeniu liczby łóŜek w Oddziale Chorób Wewnętrznych II oraz  

na przeniesieniu tego oddziału z budynku przy ul. Wałowej 30 do pawilonu głównego 

Szpitala przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 1 listopada 2010 roku na dzień  

1 stycznia 2011 roku.  

    Konieczność przesunięcia ww. terminu związana jest z wystąpieniem duŜego zakresu 

robót dodatkowych przy realizacji adaptacji pomieszczeń po Laboratorium na potrzeby 

Oddziału Pediatrycznego. Przedmiotowych robót nie moŜna było przewidzieć we 

wcześniejszym okresie a konieczność ich realizacji nie budziła wątpliwości po rozpoczęciu 

inwestycji.  



  Zmiana terminu wejścia w Ŝycie ww. Uchwały została pozytywnie zaopiniowana przez 

Radę Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim Uchwałą Nr 19/2010  

z dnia 5 października 2010r.  

   Biorąc pod uwagę powyŜsze wnoszę jak w sentencji przedłoŜonego projektu uchwały. 

 

 

       Naczelnik Wydziału 
            Zdrowia i Polityki Społecznej 
 
        mgr Iwona koczy 
 


