
  
-Projekt- 

Uchwała Nr LII/ … /2010 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 21 października 2010 roku 
  
w sprawie: przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” z przeznaczeniem na 
przeprowadzenie remontu w części szpitalnej. 

  
  
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.) w związku  
z art. 55 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 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 

1. Przyznaje się dotację samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej  
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” w kwocie 20 000 zł (słownie: 
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu  
w części szpitalnej.  

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 zostanie sfinansowana ze środków przekazanych 
Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Radlin na podstawie Uchwały  
Nr BRM.0150/XLVII/364/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 2 września 2010r. 
 

§ 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: przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”  
z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w części szpitalnej. 

 

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

powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu naleŜy podejmowanie uchwał w innych 

sprawach zastrzeŜonych ustawami do jej kompetencji. Natomiast art. 55 ustawy z dnia  

30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, iŜ samodzielny publiczny zakład 

opieki zdrowotnej moŜe otrzymywać dotacje budŜetowe. Dotacje te przyznaje organ, który 

zakład utworzył. 

 Rada Miejska w Radlinie Uchwałą Nr BRM.0150/XLVII/364/10 udzieliła pomocy 

finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 20 000 zł,  

z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w części szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach.  

 W związku z powyŜszym konieczne jest podjęcie przez Radę Powiatu 

Wodzisławskiego stosownej uchwały, na podstawie której wyŜej wskazana dotacja zostanie 

przekazana dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”  

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

 

 

      Naczelnik Wydziału 

         Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

                   mgr Iwona Koczy 

 

 
 


