
-Projekt- 
Uchwała Nr XLIV/....../2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 marca 2010 roku  

 
 
w sprawie: dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na likwidacji pracowni 
diagnostyki laboratoryjnej. 

 
 
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 i art. 43 ust. 1, 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 

 
1. Dokonuje się przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” polegającego na likwidacji pracowni diagnostyki laboratoryjnej w Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, pozytywnie 
zaopiniowanego uchwałą Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim Nr 2/2010 z dnia 18 lutego 2010 roku, która stanowi załącznik  
do niniejszej uchwały. 

2. Dzień zakończenia działalności likwidowanej komórki organizacyjnej ustala się na 
pierwszy dzień następujący bezpośrednio po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia 
niniejszej uchwały. 

3. Ustala się, Ŝe dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w zakresie wykonywanym 
dotychczas przez pracownię diagnostyki laboratoryjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51 zapewni ALAB Laboratorium Sp. z o.o. 
w Warszawie przy ul. Sokołowskiej 7. 

4. Zakres świadczeń udzielanych przez spółkę, o której mowa w ust. 3 nie ulegnie zmianie  
w stosunku do zakresu świadczeń udzielanych dotychczas przez pracownię diagnostyki 
laboratoryjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim  
przy ul. 26 Marca 51. 

 
§ 2 

 
Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim  
do wykonania ogółu czynności związanych z przekształceniem, o którym mowa w niniejszej 
uchwale. 
 
 



 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 

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: dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na likwidacji pracowni 
diagnostyki laboratoryjnej. 

 

 

 Zgodnie z brzmieniem 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 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze uchwały właściwego organu 

jednostki samorządu terytorialnego.  

Z wnioskiem o dokonanie przekształcenia polegającego na likwidacji pracowni 

diagnostyki laboratoryjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim 

skierowanym do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego wystąpił Dyrektor Zakładu pismem  

z dnia 18 lutego 2010r., L.dz. ON/952/2010. 

Z pisemnej informacji Z-cy Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych ZOZ-u  

w Wodzisławiu Śląskim wynika, iŜ likwidacja pracowni diagnostyki laboratoryjnej jest 

konsekwencją przystąpienia do realizacji przyjętego przez Zakład w grudniu 2009 roku 

programu restrukturyzacji. Zgodnie z załoŜeniami programu pn. „Zmiana lokalizacji 

oddziałów medycznych w celu restrukturyzacji bazy łóŜkowej oraz racjonalizacji 

prowadzenia usług medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” - 

usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dotychczas wykonywane przez Zakład zostaną 

zlecone do wykonywania podmiotowi zewnętrznemu (outsourcing). 

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim przeprowadził procedurę 

konkursową na świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, w wyniku której wybrano 

firmę ALAB Laboratoria sp. z o.o., której siedziba mieści się w Warszawie przy  

ul. Sokołowskiej 7. Spółka ta będzie wykonywać usługi w pomieszczeniach Szpitala  

przy ul. 26 Marca 51, wydzierŜawionych od Zakładu. Jakość wykonywanych badań zostanie 

zapewniona na co najmniej takim poziomie jak dotychczas a dostępność do tego typu 

świadczeń dla mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego ulegnie poprawie, poniewaŜ  

ww. podmiot będzie wykonywał wybrane usługi diagnostyczne równieŜ w godzinach 



popołudniowych i nocnych. Tak więc zapewnione jest dalsze nieprzerwane udzielanie tych 

świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości. 

Ponadto spółka zobowiązała się do przejęcia pracowników laboratorium na dotychczasowych 

warunkach, gwarantując 3-letni okres zatrudnienia. 

 W opinii Dyrekcji ZOZ-u rozwiązanie takie będzie korzystne dla Zakładu  

z punktu widzenia ekonomicznego, poniewaŜ spodziewane oszczędności szacuje  

się na poziomie nie mniejszym niŜ 400 tys. zł. 

Niniejsze przekształcenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim w dniu 18 lutego 2010 roku uchwałą  

Nr 2/2010.  

Zgodnie z wymogami art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach 

opieki zdrowotnej projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania Wojewodzie  

Śląskiemu oraz: 

1) Miastu Wodzisław Śląski, 

2) Gminie Godów, 

3) Gminie Gorzyce, 

4) Gminie Marklowice, 

5) Gminie Mszana, 

6) Gminie Lubomia. 

Kierownik Oddziału w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Pani Małgorzata Rasała-Tomczyk - 

działając z upowaŜnienia Wojewody Śląskiego - pismem z dnia 1 marca 2010 roku znak: 

NZ/II/0525/5/10 poinformowała, iŜ nie wnosi uwag merytorycznych do przedłoŜonego 

projektu uchwały. 

Rada Gminy Godów na sesji w dniu 1 marca 2010 roku oraz Rada Gminy Mszana  

na sesji w dniu 8 marca 2010 roku zaopiniowały projekt uchwały negatywnie. 

Pozostałe jednostki samorządu terytorialnego nie wyraŜą opinii w ustawowym 

terminie 30 dni z uwagi na fakt, iŜ sesje Rad zaplanowano w terminach późniejszych 

a w Wodzisławiu Śląskim nie wniesiono takiego punktu pod obrady Rady Miasta w dniu  

25 lutego 2010 roku.  

W związku z powyŜszym wskazać naleŜy, iŜ zgodnie z zapisami art. 77b ust. 3 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1592 z późn. zm.) jeŜeli organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego  



nie zajmie stanowiska w sprawie w terminie 30 dni, rozstrzygnięcie uwaŜa się za przyjęte  

w brzmieniu przedłoŜonym przez powiat. 

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

 

       Z – ca Naczelnika Wydziału 

       Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

         /-/ mgr Anna Zawadzka 

 


