
 
 

-Projekt- 
Uchwała Nr LII/     /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 21 października 2010 roku 

 
 
w sprawie: przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego  
na zmniejszeniu liczby łóŜek w Oddziale Chirurgii Ogólnej. 

 
 
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.) oraz  
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 
 
Dokonuje się przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na zmniejszeniu liczby 
łóŜek w Oddziale Chirurgii Ogólnej z 50 do 44, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę 
Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach Uchwałą Nr 23/2010  
z dnia 5 października 2010 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 grudnia 2010 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik  
    do Uchwały Nr LII/....../2010 
    Rady Powiatu Wodzisławskiego 
    z dnia 21 października 2010 roku 

 
 

                                Uchwała Nr 23/2010 
                 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
           z dnia 5 października 2010 roku 
 
w sprawie: wydania opinii dotyczącej przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej  pod  nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w  Rydułtowach” 
polegającego na zmniejszeniu liczby łóŜek w Oddziale Chirurgii Ogólnej. 

 
Na podstawie art. 46 pkt 1 litery c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki 
zdrowotnej (tekst jednolity  Dz. U. z 2007 r.  Nr 14, poz. 89 z późn. zmianami) oraz § 17     
pkt 1 litery c statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i § 12 ust. 1 Regulaminu 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
 
   Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej 
    w Rydułtowach postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
 

Pozytywnie opiniuje się przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegające na 
zmniejszeniu z dniem 1 grudnia 2010 roku liczby łóŜek w Oddziale Chirurgii Ogólnej               
z  50 do  44 łóŜek. 
 

§ 2 
 
Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do przedstawienia 
niniejszej uchwały podmiotowi, który zakład utworzył. 

 
 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Społecznej 
          Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

               mgr Damian Majcherek   
 

 

 

 

 



 
 

Uzasadnienie 
do projektu Uchwały Nr LII/    /2010  

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 21 października 2010 roku 

 

w sprawie: przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego  
na zmniejszeniu  liczby łóŜek w Oddziale Chirurgii Ogólnej. 

 
 
 Zgodnie z treścią 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 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze uchwały 

właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.  

 Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach pismem z dnia 5.10.2010 roku 

zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego o dokonanie przekształcenia 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na zmniejszeniu z dniem 1 grudnia 2010 roku 

liczby łóŜek w Oddziale Chirurgii Ogólnej z 50 do 44. 

Niniejsze przekształcenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach Uchwałą Nr 23/2010 z dnia 5 października 2010 

roku. 

Z informacji przekazanej przez Dyrektora SP ZOZ-u w Rydułtowach wynika,  

iŜ zmniejszenie liczby łóŜek w oddziale jest związane ze zmianą jego lokalizacji oraz 

koniecznością dostosowania oddziału do aktualnych wymogów sanitarnych wynikających  

z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006r., Nr 213, poz. 1568, z późn. zm.) oraz jest zgodne  

z zatwierdzonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach 

„Programem dostosowawczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” z dnia  

23.02.2010 roku. Z prośbą do Dyrekcji ZOZ–u o zmniejszenie ilości łóŜek w ww. oddziale 

wystąpił Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej- Pan lek. med. Stanisław Małecki. 

Średnie wykorzystanie łóŜek w Oddziale Chirurgii Ogólnej wyniosło: 

− w 2007 roku – 68,05%, 

− w 2008 roku – 59,32%, 

− w 2009 roku – 49,58%, 

− w okresie od 01.01.2010 roku do 31.08.2010 roku – 49,05%. 



 
 
Tym samym zmniejszenie liczby łóŜek o 6 nie spowoduje istotnego ograniczenia warunków 

udzielania tego rodzaju świadczeń przez ZOZ, oraz ich dostępności i jakości. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze, wnoszę jak w sentencji przedłoŜonego projektu uchwały. 
 
 
 
 
      Naczelnik Wydziału 
        Zdrowia i Polityki Społecznej 
 
      mgr Iwona Koczy 

 
 

 


