
-Projekt- 
Uchwała Nr XXXIX/     /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 października 2009 roku  

 
 
w sprawie: wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie 

przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń 
zdrowotnych, polegające na likwidacji Gabinetów Rehabilitacji. 

 
 
Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 77b 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. 43 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 

 
Pozytywnie opiniuje się projekt Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności  
i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegające na likwidacji Gabinetów Rehabilitacji, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu Uchwały Nr XXXIX/     /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 października 2009 roku 

 
 
w sprawie: wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie 

przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń 
zdrowotnych, polegające na likwidacji Gabinetów Rehabilitacji. 

 
 
 
 Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz Pani Ludmiła Nowacka pismem z dnia  

28 września 2009r. znak BP.II.0717-25/09 wystąpiła z prośbą o zaopiniowanie projektu 

uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń 

zdrowotnych, polegające na likwidacji Gabinetów Rehabilitacji. 

 Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą 

Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dnia 18 września 2009r. 

pozytywnie zaopiniowała uchwałę nr 25/2009 w sprawie likwidacji komórki organizacyjnej – 

Gabinety Rehabilitacji. Zadania likwidowanej komórki organizacyjnej zostaną przejęte przez 

SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. 

 W przypadku likwidacji publicznego ZOZ-u ustawodawca w art. 43 ustawy  

o zakładach opieki zdrowotnej przewidział szczegółową procedurę, zgodnie z którą powinny 

przebiegać czynności likwidacyjne. Zgodnie z brzmieniem ust. 2 i 3 ww. przepisu projekt 

uchwały lub rozporządzenia o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga 

opinii wojewody oraz właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela 

świadczeń zdrowotnych, a takŜe sejmiku województwa, jeśli zasięg działania zakładu 

obejmuje województwo lub jego znaczną część.  

 Opinia ta nie ma charakteru wiąŜącego, choć organ podejmujący w tej sprawie 

uchwałę lub wydający rozporządzenie zobowiązany jest o nią występować a więc takŜe 

rozwaŜać argumenty w niej zawarte. W odniesieniu do powiatów ich organy uchwałodawcze 

mają – zgodnie z zapisami art. 77b ustawy o samorządzie powiatowym – 30 dni na wyraŜenie 

swojej opinii. NiewyraŜenie opinii we wskazanym wyŜej terminie przez jednostkę samorządu 

terytorialnego traktowane jest jako przyjęcie projektu uchwały w brzmieniu przedłoŜonym  

do zaopiniowania.  



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

        
 

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


