
  

-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 Rydułtowach” polegającego na zwiększeniu liczby łóŜek  
w Oddziale Neonatologicznym. 

 
 
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 Rydułtowach” 
polegającego na zwiększeniu z dniem 1 października 2010 roku liczby łóŜek w Oddziale 
Neonatologicznym z 18 do 23 pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Społeczną Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach Uchwałą Nr 16/2010 z dnia 6 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 października 2010 roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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

 
 
Uchwała Nr 16/2010 

Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
z dnia 6  lipca 2010 roku 

 
w sprawie: wydania opinii dotyczącej przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej  pod  nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w  Rydułtowach” 
polegającego na zwiększeniu liczby łóŜek w Oddziale Neonatologicznym. 

 
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 
zwiększeniu z dniem 1 października 2010 roku liczby łóŜek w Oddziale Neonatologicznym               
z 18 do 23 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 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 Rydułtowach” polegającego na zwiększeniu liczby łóŜek  
w Oddziale Neonatologicznym. 

 

 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 6.07.2010r. 
znak: L.dz.ZOZ/5967/2010 zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego                   
z prośbą o dokonanie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na zwiększeniu                 
z dniem 1 października 2010 roku liczby łóŜek w Oddziale Neonatologicznym z 18 do 23. 

Niniejsze przekształcenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach Uchwałą Nr 16/2010 z dnia 6 lipca 2010 roku. 

Z informacji przekazanej przez Dyrektora SP ZOZ -u w Rydułtowach wynika,  
iŜ ordynator Oddziału Neonatologicznego Pani Marianna Łaczmańska-Gojny zwróciła się  
z prośbą o zwiększenie liczby łóŜek w ww. oddziale, informując, iŜ od 2009 roku w Szpitalu  
w Rydułtowach występuje tendencja wzrostowa dotycząca liczby urodzeń. Liczba rodzących 
się dzieci zwiększa się o około 20-30 miesięczne.  

Liczba urodzeń w latach 2007-2010 wyniosła: 
2007r.     - 948, 
2008r.     - 895, 
2009r.     - 1 149, 
do 19 maja 2010 roku   - 508. 
Średnie wykorzystanie łóŜek w Oddziale Neonatologicznym w 2009 roku wyniosło 

70,84%, zaś w okresie od 01.01.2010r. – 01.05.2010r. zwiększyło się do 80,74%. 
Obecnie Oddział Neonatologiczny w Szpitalu w Rydułtowach dysponuje 18 łóŜkami  
dla noworodków, lecz posiada bazę lokalową umoŜliwiającą zwiększenie ww. łóŜek do 23. 
Wszystkie urodzenia w roku 2009 zostały zapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 
natomiast w 2010 roku zwiększono plan na maj i czerwiec. 

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

 


