
 
 

-Projekt- 
Uchwała Nr XLIVIII/ …/2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 czerwca 2010 roku 

 
 
w sprawie: przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”  
z przeznaczeniem na remonty związane z termomodernizacją budynku 
Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Plebiscytowej 47  
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. 55 ust. 1 pkt 3 i 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.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r.  
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje : 

  
 

§ 1 
 
Przyznaje się dotację samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” w kwocie 99 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy złotych 00/100) na remonty związane z termomodernizacją budynku 
Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Plebiscytowej 47  
w Rydułtowach.  

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

do projektu Uchwały Nr XLIVIII/ … /2010  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  

z dnia 24 czerwca  2010 roku 
 
 

w sprawie: przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”  
z przeznaczeniem na remonty związane z termomodernizacją budynku 
Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Plebiscytowej 47  
w Rydułtowach.  

 

Zgodnie z zapisem art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu naleŜy podejmowanie uchwał w innych 

sprawach zastrzeŜonych ustawami do jej kompetencji. Natomiast art. 55 ustawy z dnia  

30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, iŜ samodzielny publiczny zakład 

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

otrzymywać dotacje budŜetowe między innymi na remonty i inwestycje, w tym zakup 

aparatury i sprzętu medycznego. Dotacje te przyznaje organ, który zakład utworzył. 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach pismem z dnia 28 maja  

2010 roku, L.dz. ZOZ/4846/2010 zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  

o przyznanie dotacji na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przychodni 

Specjalistycznej na terenie Szpitala w Rydułtowach”.  

W 2009 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach zwrócił się o dotację na 

realizację ww. zadania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego po wstępnej kwalifikacji umieścił 

wniosek na liście zadań priorytetowych, planowanych do dofinansowania w roku 2010r. 

Jednak zmiana przepisów o finansach publicznych spowodowała, iŜ z dniem 1 stycznia 2010 

roku zlikwidowano gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska.  

W związku z powyŜszym Dyrekcja ZOZ-u zwróciła się ponownie z wnioskiem  

o dofinansowanie ww. zadania ze środków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego.  

Z informacji przekazanej przez Dyrektora wynika, iŜ w zakładzie od kilku lat 

realizowany jest wieloetapowy proces termomodernizacji poszczególnych budynków. Na rok 

2010 została zaplanowana wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przychodni 

Rejonowo – Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Plebiscytowej 47. Szacunkowa wartość remontu  

to 99 000 zł (w tym okna – 88 500 zł, drzwi – 10 500 zł). 

 



 
 

Koszty termomodernizacji przy duŜych wydatkach na podstawową działalność 

medyczną nie pozwalają na samodzielne sfinansowanie zadania przez Zakład. 

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

 

 

      NACZELNIK WYDZIAŁU 

      Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

            /-/ mgr Iwona Koczy 

 


