
-Projekt - 
Uchwała Nr L/    /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 sierpnia 2010 roku  

 
 
w sprawie: dokonania przekształcenia Pododdziału Udarowego funkcjonuj ącego  

w ramach Oddziału Neurologicznego samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” w Oddział Udarowy. 

 
 
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 

 
1. Dokonuje się przekształcenia Pododdziału Udarowego funkcjonującego w ramach 

Oddziału Neurologicznego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” w 16 łóŜkowy Oddział 
Udarowy, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Wodzisławiu Śląskim Uchwałą Nr 11/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku, która stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się, iŜ po dokonaniu przekształcenia o którym mowa w ust. 1 Oddział 
Neurologiczny będzie liczył 14 łóŜek w tym dwa łóŜka intensywnej opieki medycznej. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
                                                                                                                       do Uchwały Nr L/…/2010  
                                                                                                                       Rady Powiatu Wodzisławskiego  
                                                                                                                       z dnia 26 sierpnia 2010 roku 

 
 

Uchwała nr 11/2010 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wodzisławiu Śl. z dnia 27.07.2010r. 
 
 
w sprawie: wyraŜenia opinii dotyczącej przekształcenia dotychczasowego Pododdziału 

Udarowego funkcjonującego w ramach Oddziału Neurologicznego 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki 
Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śl.” w Oddział Udarowy. 

 
Na podstawie art. 46 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej ( tj. Dz.U. z 2007r. nr 14 poz. 89 ze zmianami) 
 
 
                                           Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                                           w Wodzisławiu Śl. uchwala , co następuje:        
 

§ 1 
 

Pozytywnie opiniuje się przekształcenie z dniem 01.01.2011r.  dotychczasowego Pododdziału 
Udarowego funkcjonującego w ramach Oddziału Neurologicznego samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śl.” 
w Oddział Udarowy z 16 łóŜkami - z przyjęciem, iŜ po dokonaniu w/w przekształcenia 
Oddział Neurologii będzie liczył 14 łóŜek w tym 2 łóŜka intensywnej opieki medycznej. 
 

§ 2 
 

Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. do przedłoŜenia 
uchwały Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. Radzie Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. 

 
mgr inŜ. Tadeusz Skatuła 

 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu Uchwały Nr L/    /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 sierpnia 2010 roku 

 
 
w sprawie: dokonania przekształcenia Pododdziału Udarowego funkcjonuj ącego  

w ramach Oddziału Neurologicznego samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” w Oddział Udarowy. 

 
 

 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.  

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim pismem z dnia 28 lipca 

2010r. znak L.dz.ON/4010/2010 zwrócił się do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z prośbą  

o dokonanie przekształcenia Pododdziału Udarowego funkcjonującego w ramach Oddziału 

Neurologicznego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” w Oddział Udarowy.  

Niniejsze przekształcenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim w dniu 27 lipca 2010r. Uchwałą  

Nr 11/2010.  

Z informacji przekazanej przez Dyrektora Zakładu wynika, iŜ konieczność 

przekształcenia Pododdziału Udarowego funkcjonującego obecnie w ramach Oddziału 

Neurologicznego w 16 łóŜkowy Oddział Udarowy związana jest z zapisami rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  

z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2009r. Nr 140, poz. 1143 z późn. zm.). Od 1 stycznia 

2011r. świadczenia z grupy A48 Kompleksowe leczenie udarów mózgu (7 dni w oddziale 

udarowym za 162 pkt tj. 8 262 zł) będą mogły być realizowane tylko i wyłącznie w oddziale 

udarowym, a nie w pododdziale. JeŜeli Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim 

nie spełni wymagań formalnych dla Oddziału Udarowego będzie mógł rozliczać procedury 



leczenia udarów w Oddziale Neurologicznym za 77 pkt tj. 3 927 zł. W związku z tym Zakład 

poniósłby stratę w wysokości około  534 429 zł. 

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

 

 

        Naczelnik Wydziału 

          Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

        mgr Iwona Koczy 

 

 

 


