
-Projekt- 
Uchwała Nr XLII/    /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 stycznia 2010 roku  

 
 
w sprawie: dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki 
Zdrowotnej 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. 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 Rydułtowach” polegającego  
na połączeniu z dniem 1 marca 2010 roku Oddziału Wewnętrznego II z Oddziałem 
Geriatrycznym, w wyniku którego powstanie 60 łóŜkowy Oddział Wewnętrzny II  
z Pododdziałem Geriatrycznym liczącym 18 łóŜek, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę 
Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach Uchwałą Nr 4/2010 z dnia 7 stycznia 
2010 roku, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 marca 2010 roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr XLII/....../2010 

    Rady Powiatu Wodzisławskiego 
    z dnia 28 stycznia 2010 roku 

 
Uchwała Nr 4/2010 

Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
         z dnia  7 stycznia 2010 roku 

 
w sprawie: wydania opinii dotyczącej dokonania   zmiany   w  strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającej na połączeniu  Oddziału  Wewnętrznego 
II z Oddziałem Geriatrycznym, w wyniku którego powstanie 60 łóŜkowy Oddział 
Wewnętrzny II z Pododdziałem Geriatrycznym liczącym 18 łóŜek.   

 
Na podstawie art. 46,  pkt 1 litery c  ustawy  z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki 
zdrowotnej (tekst jednolity  Dz. U. z 2007 r.  Nr 14, poz. 89 z późn. zmianami)  oraz § 17           
pkt 1 litery c statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i § 12 ust. 1 Regulaminu Rady 
Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach. 
 
 
   Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej 
    w Rydułtowach postanawia, co następuje: 
 
      

§ 1 

Pozytywnie opiniuje się dokonanie zmiany w strukturze organizacyjnej samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej                               
w Rydułtowach” polegającej na połączeniu z dniem 1 marca 2010 roku Oddziału  Wewnętrznego 
II z Oddziałem Geriatrycznym, w wyniku którego powstanie 60 łóŜkowy Oddział Wewnętrzny II 
z Pododdziałem Geriatrycznym liczącym 18 łóŜek .   
 

 
§ 2 

 
Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do przedstawienia 
niniejszej uchwały podmiotowi, który zakład utworzył. 

 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
Przewodniczący Rady Społecznej 

          Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

               mgr Damian Majcherek 

 

 



Uzasadnienie 
do projektu Uchwały Nr XLII/    /2010  

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 28 stycznia 2010 roku 

 
 

w sprawie:  dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach”. 

 
 

 Zgodnie z zapisem 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.) tworzenie, przekształcanie i 

likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze rozporządzenia 

właściwego organu administracji rządowej albo w drodze uchwały właściwego organu jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej pismem z dnia 7.01.2010r. znak: 

L.dz.ZOZ/142/2010 zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  

o dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego  

na połączeniu Oddziału Wewnętrznego II z Odziałem Geriatrycznym, w wyniku którego 

powstanie 60 łóŜkowy Oddział Wewnętrzny II z Pododdziałem Geriatrycznym liczącym  

18 łóŜek. 

Mając na uwadze aktualną sytuację na rynku usług medycznych Dyrekcja ZOZ-u 

proponuje połączenie Oddziału Wewnętrznego II z Oddziałem Geriatrycznym, co w obecnej 

sytuacji uwzględniając w szczególności element ekonomiczny jest zasadnym rozwiązaniem. 

Zmniejszenie ilości łóŜek na Oddziale Geriatrycznym z dotychczasowych 28 na 18  

nie spowoduje istotnego ograniczenia dostępu do świadczeń geriatrycznych, albowiem pacjenci 

geriatryczni nadal będą mieli zapewnione dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń z zakresu 

geriatrii przez tą samą obsadę personalną, bez istotnego ograniczania  

ich dostępności, warunków ich udzielania i jakości. Co istotne dotychczasowe wykorzystanie 

łóŜek w Oddziale Geriatrycznym było niepełne.  

PowyŜsze przekształcenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach Uchwałą Nr 4/2010 z dnia 7 stycznia 2010 roku. 

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

        Naczelnik Wydziału 

  Zdrowia i Polityki Społecznej 

          /-/ mgr Iwona Koczy 



 
 


