
-Projekt- 
Uchwała Nr XLVII/ …. /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 maja 2010 roku  

 
 
w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”. 
 
 
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 Wodzisławiu Śląskim”, przyjęte Uchwałą Nr 4/2010  
z dnia 13 kwietnia 2010 roku Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 Załącznik  
do Uchwały Nr XLVII/…/2010 

                                                                                                                Rady Powiatu Wodzisławskiego 
                                                                                                                    z dnia 27 maja 2010 roku 

 

 Uchwała nr 4/2010 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wodzisławiu Śl.  z  dnia 13.04.2010r. 
 

w sprawie: uchwalenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śl.” 

 
Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej  
(tj. Dz.U. z 2007r. nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami) 
 
                                     Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej  
                                       w Wodzisławiu Śl. uchwala, co następuje: 
 

§  1 
Dokonuje się zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” poprzez: 

1. skreślenie w § 21 ust. 1 pkt 1)  lit. h) – stanowiska  specjalisty ds. zakaŜeń szpitalnych                               
i wprowadzenie nowej komórki organizacyjnej  - sekcja zakaŜeń szpitalnych,  

2. skreślenie w § 21 ust. 1 pkt 1)  lit. j)  - stanowiska rewidenta zakładowego, 
3. wykreślenie w załączniku nr 2 – schemat organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej                 

w Wodzisławiu Śl. – stanowiska specjalisty ds. zakaŜeń szpitalnych i wprowadzenie 
nowej komórki organizacyjnej -  sekcja zakaŜeń szpitalnych, 

4. wykreślenie w załączniku nr 2 – schemat organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej                 
w Wodzisławiu Śl. – stanowiska rewidenta zakładowego,   

5. wykreślenie w załączniku nr 2 – schemat organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej                    
w Wodzisławiu Śl. – centrali telefonicznej.   

 
§ 2 

Zmiany statutu wskazane w § 1 niniejszej Uchwały podlegają zatwierdzeniu przez                      
Radę 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 XLVII/    /2010  

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 27 maja 2010 roku 

 
 
 

 

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

 
 
 

 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 Wodzisławiu Śląskim Uchwałą  

Nr 4/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku dokonała następujących zmian w statucie  

i załączniku nr 2 do statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”: 

1) w § 21 ust. 1 statutu, określającym strukturę wewnętrzną Zespołu, jego komórki 

organizacyjne i samodzielne stanowiska wykreślono: 

a) w pkt 1 lit. h stanowisko specjalisty ds. zakaŜeń szpitalnych i wprowadzono nową 

komórkę organizacyjną o nazwie – sekcja zakaŜeń szpitalnych,  

b) pkt 1 lit. j stanowisko rewidenta zakładowego, 

2) w załączniku nr 2 przedstawiającym schemat organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wodzisławiu Śląskim wykreślono: 

a) stanowisko specjalisty ds. zakaŜeń szpitalnych i wprowadzono nową komórkę o 

nazwie – sekcja zakaŜeń szpitalnych, 

b) stanowisko rewidenta zakładowego, 

c) centralę telefoniczną. 

Jak wynika z informacji przekazanej przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Wodzisławiu Śląskim w lutym 2010 roku została przeprowadzona kontrola Śląskiego 



Inspektora Sanitarnego w Katowicach, który wydał zalecenia zatrudnienia dodatkowej 

pielęgniarki epidemiologicznej. Mając na uwadze powyŜsze zalecenia w miejsce samodzielnego 

stanowiska specjalisty ds. zakaŜeń szpitalnych Zakład zobowiązany jest utworzyć sekcję zakaŜeń 

szpitalnych, aby zapewnić moŜliwość zatrudnienia dodatkowej osoby odpowiedzialnej za 

profilaktykę i zwalczanie zakaŜeń szpitalnych. Wspólna praca osób zatrudnionych w nowo 

utworzonej Sekcji będzie słuŜyła znacznemu zmniejszeniu ryzyka zakaŜeń szpitalnych wśród 

pacjentów i personelu. 

Pozostałe zmiany wprowadzone w statucie i załączniku nr 2 do statutu samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Wodzisławiu Śląskim” dotyczą wykreślenia niefunkcjonującego stanowiska biegłego 

rewidenta oraz centrali telefonicznej. 

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

 

 

       Naczelnik Wydziału 

          Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

                  /-/ mgr Iwona Koczy 

 
 
 


