
-Projekt - 
Uchwała Nr XLVII/…./2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 maja 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 Pediatrycznym.  

 
 
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 Pediatrycznym z 33 do 17 –  
z zachowaniem 2 łóŜek intensywnej opieki medycznej, pozytywnie zaopiniowanego przez 
Radę Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim Uchwałą Nr 6/2010  
z dnia 4 maja 2010 roku, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2010 roku. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
                                                                                                                       do Uchwały Nr XLII/…./2010  
                                                                                                                       Rady Powiatu Wodzisławskiego  
                                                                                                                       z dnia 27 maja 2010 roku 

 
 

Uchwała nr 6/2010 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wodzisławiu Śl. z dnia 04.05.2010r. 
 
 
w sprawie: wyraŜenia opinii dotyczącej przekształcenia Oddziału Pediatrycznego 

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

 
 
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 Oddziału Pediatrycznego samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”                               
polegające na zmniejszeniu liczby łóŜek z 33 do 17 - z zachowaniem 2 łóŜek intensywnej 
opieki medycznej. 
 
 
                                                                     § 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 XLVII/ …/2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 maja 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 Pediatrycznym.  

 
 

 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 (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.  

Zastępca Dyrektora ds. techniczno - eksploatacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Wodzisławiu Śląskim pismem z dnia 5 maja 2010r. znak L.dz. O/2499/2010 zwrócił się do 

Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z prośbą o wystąpienie do Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 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 Pediatrycznym z 33 do 17,  

z zachowaniem 2 łóŜek intensywnej opieki medycznej. 

Z informacji przekazanej przez Zastępcę Dyrektora ds. techniczno – eksploatacyjnych 

Zakładu wynika, iŜ przedmiotowe zmiany związane są z prowadzoną restrukturyzacją 

polegającą m. in. na zlokalizowaniu Oddziału Pediatrycznego w budynku głównym  

przy ul. 26 Marca 51 (na tej samej kondygnacji) na powierzchni obecnej pracowni 

diagnostyki laboratoryjnej, która zostanie przeniesiona na miejsce po Dyrekcji.  

Średnie wykorzystanie łóŜek w roku 2009 w Oddziale Pediatrycznym kształtowało się 

na poziomie 36 %. W opinii Zastępcy Dyrektora ds. techniczno – eksploatacyjnych 

zmniejszenie ilości łóŜek do 17 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.  

NaleŜy zaznaczyć, iŜ w 2009 roku kontrakt w ww. oddziale został wykonany w100 %. 

Planuje się, iŜ w roku 2010 oraz latach następnych wykonanie kontraktu nie będzie niŜsze niŜ 

dotychczas. 

Zdaniem Zastępcy Dyrektora ds. techniczno – eksploatacyjnych - w tej sytuacji  

do przekształcenia stanowiącego przedmiot niniejszej uchwały nie ma zastosowania  

art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. 

Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) mówiący o istotnym ograniczeniu poszczególnych rodzajów 

działalności zakładu i udzielanych świadczeń medycznych. 

Niniejsze przekształcenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim w dniu 4 maja 2010 roku Uchwałą  

Nr 6/2010. 

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

 

 

        Naczelnik Wydziału  

        Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

               /-/ mgr Iwona Koczy 

 

 
 
 


