
-Projekt- 
Uchwała Nr LI/…/2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 23 września 2010 roku 

 
 
 
w sprawie: wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach  

w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej  - Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno - Rehabilitacyjnego dla 
Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej w Gliwicach. 

 
Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 77b 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. 43 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 
 

Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  - Gliwickiego 
Ośrodka Adaptacyjno - Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej  
w Gliwicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 



 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 



do projektu Uchwały Nr LI/… /2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 23 września 2010 roku 

 
 
 
 

w sprawie: wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach  
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej  - Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno - Rehabilitacyjnego dla 
Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej w Gliwicach. 

 
 
 Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice pismem z dnia 02 września 2010r.,  

znak: UM-330381/2010 (wpłynęło 09.09.2010r.) Pani Renata Caban zwróciła się z prośbą  

o wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie  przekształcenia  Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno – 

Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej w Gliwicach. 

 Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno – Rehabilitacyjny dla Dzieci i MłodzieŜy 

Niepełnosprawnej, zwany dalej Ośrodkiem, jest zakładem opieki zdrowotnej 

ukierunkowanym na działania zmierzające do zapobiegania niepełnosprawności poprzez 

kompleksowe działania lecznicze: rehabilitacyjne, terapeutyczne oraz pielęgnacyjno – 

opiekuńcze. 

 Celem restrukturyzacji Ośrodka jest dostosowanie struktur i procesów zachodzących  

w Ośrodku do nowych, zmieniających się, zewnętrznych warunków funkcjonowania,  

w sposób umoŜliwiający jego przetrwanie i rozwój. Restrukturyzacja Ośrodka zakłada zmianę 

dotychczasowej struktury samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej poprzez 

ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności Ośrodka i udzielanych świadczeń 

zdrowotnych, poprzez likwidację: 

1) Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, 

2) poradni neurologicznej dla dzieci, 

3) poradni rehabilitacyjnej,  

4) pracowni EEG, 

5) działu rehabilitacji ruchowej,  

6) poradni logopedycznej, 

7) ortopedycznego  punktu konsultacyjnego. 

  

 Na dotychczasowych warunkach będzie wykonywana działalność w zakresie poradni 

psychologicznej.  



 Dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielanym przez 

likwidowane komórki organizacyjne zapewni, bez istotnego ograniczenia ich dostępności 

warunków udzielania i jakości, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez 

Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Gliwicach.  

 Dzięki przekształceniu zwiększy się oferta placówki oraz ilość źródeł finansowania, 

przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług. Misja Ośrodka będzie 

kontynuowana jako zintegrowany system usług leczniczych: rehabilitacyjnych, 

terapeutycznych, pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz edukacyjnych dla dzieci i młodzieŜy 

niepełnosprawnej poprzez wczesną, wielospecjalistyczną i kompleksową pomoc dziecku 

niepełnosprawnemu i jego rodzinie. 

 Przekształcenie Ośrodka w placówkę ma na celu pełniejsze zaspokojenie potrzeb 

pacjenta oraz stworzenie nowych moŜliwości finansowych i kadrowych. Działalność 

placówki w nowej strukturze będzie realizowana przez organizację poŜytku publicznego 

Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.  

 Zakończenie działalności likwidowanych komórek organizacyjnych nastąpi w terminie 

do dnia 30 kwietnia 2011 roku, nie wcześniej niŜ przed upływem 3 miesięcy od dnia podjęcia 

niniejszej uchwały oraz nie wcześniej niŜ przed dniem podjęcia działalności przez 

niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. 

 SKPON przejmie i przechowa dokumentację medyczną pacjentów oraz dokumentację 

osobową pracowników likwidowanych komórek organizacyjnych.  

SKPON przejmie równieŜ  pracowników Ośrodka, świadczących pracę w likwidowanych 

jednostkach organizacyjnych, na zasadach określonych w art. 231 kodeksu pracy. Ośrodek  

i SKPON poinformują na piśmie  pracowników o przewidywanym terminie przejścia  części 

zakładu pracy na nowego pracodawcą, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, co najmniej na 

30 dni przed przewidywanym terminem przejścia części zakładu na nowego pracodawcę. 

 W przypadku likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej ustawodawca  

w art. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej przewidział szczegółową procedurę, zgodnie  

z którą powinny przebiegać czynności likwidacyjne. Zgodnie z brzmieniem ust. 2 i 3  

ww. przepisu projekt uchwały o likwidacji zoz-u wymaga opinii wojewody oraz właściwych 

 W związku z powyŜszym władze Miasta Gliwice zdecydowały o wystąpieniu do 

władz Powiatu Wodzisławskiego o opinię w przedmiotowej sprawie. Opinia ta nie ma 

charakteru wiąŜącego, choć organ podejmujący w tej sprawie uchwałę zobowiązany jest o nią 

występować.  



W odniesieniu do powiatów ich organy uchwałodawcze mają zgodnie z zapisem  

art. 77b ustawy o samorządzie powiatowym 30 dni na wyraŜenie swojej opinii. NiewyraŜenie 

opinii we wskazanym wyŜej terminie przez jednostkę samorządu terytorialnego traktowane 

jest jako przyjęcie projektu uchwały w brzmieniu przedłoŜonym do zaopiniowania. 

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

 

 
 
       Naczelnik Wydziału 
          Zdrowia i Polityki Społecznej 
 
       /-/ mgr Iwona Koczy 
 
 


