
-Projekt - 
Uchwała Nr L/    /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 sierpnia 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 Dermatologicznym.  

 
 
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 w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” 
polegającego na zmniejszeniu liczby łóŜek w Oddziale Dermatologicznym z 28 do 20, 
pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim Uchwałą Nr 10/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku, która stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 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 10/2010 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wodzisławiu Śl. z dnia 27.07.2010r. 
 
 
w sprawie: wyraŜenia opinii dotyczącej przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” polegającego na zmniejszeniu liczby łóŜek                
w Oddziale Dermatologicznym. 

 
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 w strukturze organizacyjnej samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” 
polegającego na zmniejszeniu liczby łóŜek w Oddziale Dermatologicznym z 28 do 20 z dniem 
01.01.2011r.              
 

§ 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 w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na zmniejszeniu liczby 
łóŜek w Oddziale Dermatologicznym.  

 
 

 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 w strukturze organizacyjnej  samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegającego  

na zmniejszeniu liczby łóŜek w Oddziale Dermatologicznym z 28 do 20. 

Niniejsze przekształcenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną 

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

Nr 10/2010. 

Oddział Dermatologiczny usytuowany jest w budynku, w którym mieści się równieŜ 

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym. Wynikająca z przepisów prawa 

konieczność przekształcenia obecnego Pododdziału Udarowego w Oddział Udarowy wymaga 

wygospodarowania dodatkowej powierzchni w ww. budynku. Będzie to moŜliwe  

po dokonaniu zmniejszenia liczby łóŜek Oddziału Dermatologicznego z 28 do 20.  

PowyŜsze przekształcenie uzasadnia równieŜ fakt, iŜ średnie wykorzystanie łóŜek w Oddziale 

Dermatologicznym w roku 2009 kształtowało się na poziomie 50 %. Natomiast wskaźnik 

wykorzystania liczby łóŜek w Oddziale Neurologicznym wyniósł w ubiegłym roku 93% i był 

najwyŜszy spośród wszystkich oddziałów szpitalnych.  



W opinii Dyrektora ZOZ-u zmniejszenie ilości łóŜek nie spowoduje istotnego 

ograniczenia dostępności do tego typu świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu 

Wodzisławskiego i okolic. ZOZ będzie utrzymywał nieprzerwane udzielanie świadczeń 

medycznych i procedur w tym samym zakresie oraz ilości jak dotychczas, bez pogarszania 

warunków ich udzielania i jakości.  

Obecnie Oddział Neurologiczny liczy 28 łóŜek, w tym 16 łóŜek naleŜy do 

Pododdziału Udarowego. Natomiast po dokonaniu ww. przekształcenia Oddział 

Neurologiczny będzie liczył 14 łóŜek, a Oddział Udarowy 16 - czyli łączna liczba łóŜek 

neurologicznych i udarowych wyniesie 30. 

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

 

       Naczelnik Wydziału 

        Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

                   mgr Iwona Koczy 

 

 


