
 

-Projekt- 
Uchwała Nr XLIV/…/2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 marca 2010 roku 

 
 
w sprawie: przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” na remonty i inwestycje związane z przeniesieniem Oddziału 
Chorób Wewnętrznych II z budynku przy ul. Wałowej 30 do pawilonu 
głównego Szpitala przy ul. 26 Marca 51 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. 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.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje : 

 
 

§ 1 
 

Przyznaje się dotację samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” w kwocie 1 000 000 zł (słownie: jeden 
milion złotych 00/100) na remonty i inwestycje związane z przeniesieniem Oddziału Chorób 
Wewnętrznych II z budynku przy ul. Wałowej 30 do pawilonu głównego Szpitala przy  
ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 
do projektu uchwały Nr XLIV/…. /2010  

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 25 marca 2010 roku 

 
 

w sprawie: przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” na remonty i inwestycje związane z przeniesieniem Oddziału 
Chorób Wewnętrznych II z budynku przy ul. Wałowej 30 do pawilonu 
głównego Szpitala przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim. 

 
 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim pismem z dnia  

25 stycznia 2010 roku, znak: ZOZ/D/477/10 zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu 

Wodzisławskiego o przyznanie dotacji m.in. na remonty i inwestycje związane  

z przeniesieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych II z budynku przy ul. Wałowej 30  

do pawilonu głównego Szpitala przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim.  

PowyŜsza koncepcja zakłada zmianę lokalizacji niektórych komórek organizacyjnych 

Zakładu, w tym równieŜ Oddziału Pediatrycznego, w miejsce którego zostanie przeniesiony 

Oddział Wewnętrzny II oraz konieczność remontu dźwigów osobowo-łóŜkowych. 

W związku z powyŜszym na wniosek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno - eksploatacyjnych Zakładu przedstawił szczegółowy 

harmonogram realizacji ww. zadania, zgodnie z którym dostosowanie powierzchni Oddziału 

Pediatrycznego na potrzeby Oddziału Wewnętrznego II zakończy się w październiku 

bieŜącego roku. 

Realizacja przedstawionego zadania spowoduje koncentrację bazy łóŜkowej Zakładu,  

co w opinii Dyrekcji przyczyni się do znacznej poprawy prowadzonej działalności medycznej  

(w specjalności internistycznej), komfortu hospitalizowanych pacjentów i personelu Oddziału 

Wewnętrznego II oraz do obniŜenia kosztów o około 215 tys. zł rocznie. 

Dodatkowo realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na uniknięcie kosztów 

związanych z koniecznymi do przeprowadzenia w budynku przy ul. Wałowej 30 remontami  

i inwestycjami, których koszt szacuje się na  kwotę około 300 tys. zł (osobna rozdzielnia 

elektryczna, agregat prądotwórczy, hydrofornia).  

Budynek zajmowany przez Oddział Wewnętrzny II po jego przeniesieniu, zostanie 

przekazany do dyspozycji Powiatu Wodzisławskiego. 

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 

89 z późn. zm.) stanowi, iŜ samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej moŜe 

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

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

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

 

 

        Z-ca Naczelnika Wydziału 

      Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

         /-/ mgr Anna Zawadzka 

 

 


