
-Projekt- 
Uchwała Nr L/    /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 sierpnia 2010 roku  

 
 
w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. 
 
 
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. 39 
ust. 2 i 3 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 
 

Zatwierdza się zmiany w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, przyjęte Uchwałą Nr 21/2010  
z dnia 6 lipca 2010 roku Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, która 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2010 roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

Uchwała Nr 21/2010 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

z dnia 6 lipca 2010 roku 
 
w sprawie:  dokonania zmiany w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki   

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  w Rydułtowach.”  
 
Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 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 3 
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 
 
Z dniem 1 października 2010 roku dokonuje się następującej zmiany w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”:  
W załączniku Nr 1 do statutu stanowiącym „Wykaz placówek i komórek organizacyjnych 
specjalistycznej opieki zdrowotnej i diagnostyki oraz opieki ambulatoryjnej” w ust. 1 pkt 8 
otrzymuje nowe brzmienie: 
 „8) Oddział Neonatologiczny -  23 łóŜka”.  

 
§ 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 L/    /2010  

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 26 sierpnia 2010 roku 

 
 
 

 

w sprawie:  zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. 

 

 
Zgodnie z zapisem art. 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 

zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) statut zakładu opieki 

zdrowotnej jest podstawowym dokumentem regulującym ustrój oraz problematykę jego 

funkcjonowania. 

 Tryb uchwalania i zmiany statutu określono w art. 39 ust. 2 i 3 ustawy  

o zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z którym uchwala go rada społeczna zakładu opieki 

zdrowotnej i przedkłada do zatwierdzenia podmiotowi, który zakład utworzył. Przepisy  

te stosuje się odpowiednio przy dokonywaniu zmian w statucie. 

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach Uchwałą Nr 21/2010  

z dnia 6 lipca 2010 roku dokonała zmian w załączniku Nr 1 do statutu samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach” stanowiącego „Wykaz placówek i komórek organizacyjnych specjalistycznej 

opieki zdrowotnej i diagnostyki oraz opieki ambulatoryjnej” tj.: w ust. 1 pkt 8 otrzymuje nowe 

brzmienie: 

„8) Oddział Neonatologiczny – 23 łóŜka. 

Zmiany dokonane w załączniku do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

wejdą w Ŝycie z dniem 1 października 2010 roku i są konsekwencją podjętej uchwały  

w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego 

na zwiększeniu liczby łóŜek w Oddziale Neonatologicznym z 18 do 23. 

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

 

        Naczelnik Wydziału 

           Zdrowia i Polityki Społecznej 

         mgr Iwona Koczy 



 


