
-Projekt- 
Uchwała Nr XLII/    /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 stycznia 2010 roku  

 
 
w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie 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. 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 Rydułtowach”, przyjęte Uchwałą Nr 3/2010  
z dnia 7 stycznia 2010 roku Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, 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 3/2010 

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

 
 
w sprawie:  dokonania zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  w Rydułtowach.”  
 
Na podstawie art. 39  ust. 2 i 3  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 3 
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 
 
Dokonuje się następujących zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” : 
 
1. w § 7 statutu: 
   

1) w  ust 1. wykreśla się pkt 8), 
2) pozostałe punkty w ust. 1 otrzymują odpowiednio kolejne oznaczenia od 1) do 10), 
3) w  ust. 2. wykreśla się pkt  1), 2), 4), 7), 8), 11),17), 23), 26) 
4) pozostałe punkty w ust. 2 otrzymują odpowiednio kolejne oznaczenia  od 1) do 18), 
5) wykreśla się ust. 4,  
6) pozostałe ustępy  w § 7 otrzymują odpowiednio kolejne oznaczenia  od 1. do 9. 

 
2.  w § 8 statutu: 
     

1) wykreśla się pkt 1),  
2) pozostałe pkt w § 8 otrzymują odpowiednio kolejne oznaczenia od 1) do 3). 

 
3.  W załączniku Nr 1 do statutu stanowiącym „Wykaz placówek i komórek organizacyjnych   
      specjalistycznej opieki zdrowotnej i diagnostyki oraz opieki ambulatoryjnej”: 
  

1) w ust. 1  wykreśla się pkt 11) w brzmieniu; „11) Oddział Otolaryngologiczny –                    
14 łóŜek”, 

2) pozostałe punkty w ust.1 otrzymują odpowiednio kolejne oznaczenia od 1) do 19), 
3)   ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



 
„ PRS Przych. Rej. – Specjalist.  Nr  1 44 - 283 Rydułtowy   ul. Plebiscytowa 47 

 
a)   Poradnia diabetologiczna, 
b) Poradnia gastrologiczna, 
c) Poradnia kardiologiczna, 
d) Poradnia onkologiczna, 
e) Poradnia reumatologiczna, 
f) Poradnia ginekologiczna, 
g) Poradnia chirurgii ogólnej, 
h) Poradnia proktologiczna, 
i) Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej, 
j) Poradnia preluksacyjna, 
k) Poradnia okulistyczna, 
l) Poradnia urologiczna, 
m)  Poradnia zdrowia psychicznego, 
n)   Poradnia leczenia bólu, 
o)   Poradnia chorób piersi, 
p) Poradnia rehabilitacyjna, 
r) Poradnia dermatologiczna, 
s) Pracownia diagnostyczna (spirometr), 
t) Poradnia geriatryczna, 
u) Pracownia diagnostyczna (audiometr), 
w)  Pracownia diagnostyczna (EEG)”. 

 
4.  W załączniku Nr 2 do statutu - „Schemat Organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej  
     w   Rydułtowach” w pionie Zastępcy Dyrektora d/s Technicznych wykreśla się  z działu    
     „Tś – Dział śywienia” określenie  „TśM –  Magazyn śywnościowy”. 
 

§ 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:  zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. 

 
 
 

 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 Rydułtowach Uchwałą Nr 2/2010  

z dnia 7 stycznia 2010 roku dokonała następujących zmian w statucie samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach”: 

1) w § 7 ust. 1, który wymienia rodzaje udzielanych medycznych świadczeń stacjonarnych 

wykreślono: 

a) pkt 8 dotyczący świadczeń otolaryngologicznych co jest konsekwencją podjętej 

przez Radę Powiatu Wodzisławskiego Uchwały Nr XXXIII/386/2009 z dnia 30 

kwietnia 2009 roku w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego 

na likwidacji Oddziału Otolaryngologicznego, 

b) pozostałe punkty w ust. 1 otrzymują odpowiednio kolejne oznaczenia od 1)  

do 10), 

2) w § 7 w ust. 2 określającym rodzaje ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń 

zdrowotnych wykreślono: 

a) pkt 1 dotyczący świadczeń w zakresie alergologii, 



b) pkt 2 dotyczący świadczeń w zakresie alergologii dla dzieci, 

c) pkt 4 dotyczący świadczeń w zakresie endokrynologii, 

d) pkt 7 dotyczący świadczeń w zakresie neurologii,  

e) pkt 8 dotyczący świadczeń w zakresie neurologii dla dzieci, 

f) pkt 11 dotyczący świadczeń w zakresie zaburzeń i wad rozwojowych  

dzieci, 

g) pkt 17 dotyczący świadczeń w zakresie otolaryngologii, 

h) pkt 23 dotyczący świadczeń w zakresie schorzeń tarczycy, 

i) pkt 26 dotyczący świadczeń z zakresu rehabilitacji dla dzieci. 

Zmiany te są konsekwencją Uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego podjętych  

na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2009 roku tj.: 

- Uchwały Nr XXXIII/388/2009 w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego 

na likwidacji Poradni Neurologicznej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej 

Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 

- Uchwały Nr XXXIII/389/2009 w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego 

na likwidacji Poradni Otolaryngologicznej w Przychodni Rejonowo-

Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 

- Uchwały Nr XXXIII/391/2009 w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego 

na likwidacji Poradni Neurologii Dziecięcej oraz Poradni Zaburzeń i Wad 

Rozwojowych Dzieci w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w 

Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 

oraz Uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego podjętych na posiedzeniu w dniu  

27 sierpnia 2009 roku tj.: 

- Uchwały Nr XXXVII/421/2009 w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego 



na likwidacji Poradni Endokrynologicznej i Poradni Schorzeń Tarczycy w 

Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach  

przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 

- Uchwały Nr XXXVII/422/2009 w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego 

na likwidacji Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci w Przychodni Rejonowo-

Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 

- Uchwały Nr XXXVII/423/2009 w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego 

na likwidacji Poradni Alergologii Dziecięcej w Przychodni Rejonowo-

Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 

jak równieŜ Uchwały Nr XXXVIII/430/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego  

z dnia 24 września 2009 roku w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze 

organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Alergologicznej 

w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach  

przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 

3) pozostałe punkty w § 7 w ust. 2 otrzymują odpowiednio kolejne oznaczenia od 1)  

do 18), 

4) w § 7 wykreślono ust. 4 dotyczący udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej (pozostałe ustępy w § 7 otrzymują odpowiednio oznaczenia od 1  

do 9) oraz w § 8 wykreślono pkt 1 dotyczący świadczeń zdrowotnych  

w tym samym zakresie (pozostałe pkt w § 8 otrzymują kolejne oznaczenia od 1)  

do 3)). Zmiana ta jest następstwem podjętej Uchwały Nr XXXIII/387/2009 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonania przekształcenia w 

strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 

nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni 

Lekarza POZ oraz Poradni Pediatrycznej  

w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców 

Bytomskich 11, 



5) w załączniku Nr 1 do statutu pod nazwą „Wykaz placówek i komórek organizacyjnych 

specjalistycznej opieki zdrowotnej i diagnostyki oraz opieki ambulatoryjnej”: 

a) w ust. 1 wskazującym komórki organizacyjne działające w ramach Szpitala 

wykreślono pkt 11 w brzmieniu: „Oddział Otolaryngologiczny – 14 łóŜek”. 

Zmiana ta jest konsekwencją podjętej Uchwały Nr XXXIII/386/2009 Rady 

Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku  

w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Rydułtowach” polegającego na likwidacji Oddziału Otolaryngologicznego, 

b) pozostałe punkty w ust. 1 otrzymują odpowiednio kolejne oznaczenia od 1)  

do 19), 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„PRS Przych. Rej. – Specjalist. Nr 1 44-283 Rydułtowy ul. Plebiscytowa 47: 

m) Poradnia diabetologiczna, 
n) Poradnia gastrologiczna, 
o) Poradnia kardiologiczna, 
p) Poradnia onkologiczna, 
q) Poradnia reumatologiczna, 
r) Poradnia ginekologiczna, 
s) Poradnia chirurgii ogólnej, 
t) Poradnia proktologiczna, 
u) Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej, 
v) Poradnia preluksacyjna, 
w) Poradnia okulistyczna, 
x) Poradnia urologiczna, 
y)  Poradnia zdrowia psychicznego, 
z) Poradnia leczenia bólu, 
aa) Poradnia chorób piersi, 
bb) Poradnia rehabilitacyjna, 
r)      Poradnia dermatologiczna, 
s)      Pracownia diagnostyczna (spirometr), 
t)      Poradnia geriatryczna, 
u)     Pracownia diagnostyczna (audiometr), 
w)    Pracownia diagnostyczna (EEG). 
 

Zmiany te są konsekwencją Uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego podjętych  

na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2009 roku tj.: 

- Uchwały Nr XXXIII/387/2009 w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 



zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego 

na likwidacji Poradni Lekarza POZ oraz Poradni Pediatrycznej w Przychodni 

Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy  

ul. Strzelców Bytomskich 11, 

- Uchwały Nr XXXIII/388/2009 w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego 

na likwidacji Poradni Neurologicznej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej 

Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,  

- Uchwały Nr XXXIII/389/2009 w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego 

na likwidacji Poradni Otolaryngologicznej w Przychodni Rejonowo-

Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,  

- Uchwały Nr XXXIII/390/2009 w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego 

na likwidacji Poradni Ginekologicznej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej 

Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,  

- Uchwały Nr XXXIII/391/2009 w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego 

na likwidacji Poradni Neurologii Dziecięcej oraz Poradni Zaburzeń i Wad 

Rozwojowych Dzieci w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w 

Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 

oraz Uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego podjętych na posiedzeniu w dniu  

27 sierpnia 2009 roku tj.: 

- Uchwały Nr XXXVII/421/2009 w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego 

na likwidacji Poradni Endokrynologicznej i Poradni Schorzeń Tarczycy w 



Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach  

przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 

- Uchwały Nr XXXVII/422/2009 w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego 

na likwidacji Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci w Przychodni Rejonowo-

Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 

- Uchwały Nr XXXVII/423/2009 w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego 

na likwidacji Poradni Alergologii Dziecięcej w Przychodni Rejonowo-

Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 

jak równieŜ Uchwały Nr XXXVIII/430/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego  

z dnia 24 września 2009 roku w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze 

organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Alergologicznej 

w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach  przy ul. Strzelców 

Bytomskich 11, 

6) w załączniku Nr 2 do statutu pod nazwą „Schemat Organizacyjny Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” w pionie Zastępcy Dyrektora d/s Technicznych z działu „Tś - 

Dział śywienia” wykreślono „TśM – Magazyn śywnościowy”. Zmiana  

ta spowodowana jest likwidacją kuchni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  

z dniem 1 września 2009 roku. 

 

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

 
 
       Naczelnik Wydziału 
         Zdrowia i Polityki Społecznej 
 
                /-/ mgr Iwona Koczy 


