-ProjektUchwała Nr XXXVII/…./2009
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 sierpnia 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
Endokrynologicznej i Poradni Schorzeń Tarczycy w Przychodni
Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców
Bytomskich 11.

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 Rydułtowach”
polegającego na likwidacji Poradni Endokrynologicznej i Poradni Schorzeń Tarczycy
w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców
Bytomskich 11, pozytywnie zaopiniowanego uchwałą Rady Społecznej Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach Nr 15/2009 z dnia 4 czerwca 2009 roku, która stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Dzień zakończenia działalności likwidowanych komórek organizacyjnych 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 Poradnię Endokrynologiczną i Poradnię Schorzeń Tarczycy
w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców
Bytomskich 11 zapewni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Novum-Med.” s.c.
z siedzibą w Lubomi przy ul. Parkowej 2, który świadczy usługi z tego zakresu w poradni
mieszczącej się w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164.
4. Zakres świadczeń jakie będą udzielane przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,
o którym mowa w ust. 3 nie ulegnie zmianie w stosunku do zakresu świadczeń
udzielanych dotychczas przez Poradnię Endokrynologiczną i Poradnię Schorzeń Tarczycy
w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców
Bytomskich 11.

§2
Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 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.

Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII/.../2009
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Uchwała Nr 15/2009
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
z dnia 4 czerwca 2009 roku
w sprawie: wyraŜenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności 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.
Na podstawie art. 46, pkt 1 lit. 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 lit. 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 ograniczenie działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegające na likwidacji
Poradni Endokrynologicznej i Poradni Schorzeń Tarczycy w Przychodni Rejonowo
– Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 z przyjęciem, iŜ:
1) dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres
likwidowanych poradni zapewni NZOZ „NOVUM – MED” s. c. z siedzibą w Lubomi
ul. Parkowa 2, który świadczy usługi z tego zakresu w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 164,
2) zakończenie działalności likwidowanej komórek organizacyjnych Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały
przez Radę Powiatu Wodzisławskiego.
§2
Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do przedstawienia
niniejszej uchwały Radzie Powiatu Wodzisławskiego.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Społecznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
mgr Damian Majcherek

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XXXVII/......../2009
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 sierpnia 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
Endokrynologicznej i Poradni Schorzeń Tarczycy w Przychodni
Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców
Bytomskich 11.

Zgodnie z 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.) do właściwości rady powiatu
naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeŜonych ustawami do kompetencji rady.
Natomiast 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, stąd teŜ Rada Powiatu Wodzisławskiego jest właściwa do
podjęcia przedmiotowej uchwały.
Z wnioskiem o dokonanie niniejszego przekształcenia, skierowanym do Zarządu
Powiatu wystąpiła Pani BoŜena Capek, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
pismem z dnia 4 czerwca 2009 roku znak: L.dz. ZOZ/5758/2009.
Z informacji przekazanej przez Dyrektora wynika, iŜ Poradnia Endokrynologiczna
z powodu braku lekarza endokrynologa nie świadczy usług zdrowotnych od 2003 roku,
natomiast Poradnia Schorzeń Tarczycy w związku z zaostrzeniem przez Narodowy Fundusz
Zdrowia wymogów przy kontraktowaniu świadczeń medycznych dotyczących kadry
specjalistycznej od dnia 1 kwietnia 2008 roku nie posiada kontraktu. Dotychczas usługi
zdrowotne w Poradni Schorzeń Tarczycy były świadczone przez lekarza chorób
wewnętrznych, posiadającego zgodę Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie endokrynologii
na prowadzenie tej poradni.
ZłoŜona w 2008 roku przez ZOZ Rydułtowy oferta na świadczenie usług zdrowotnych
w zakresie endokrynologii została odrzucona przez NFZ z powodu braku lekarza tyreologa
lub endokrynologa. Ponadto NFZ nie uznał złoŜonego przez Zakład protestu i odwołania co
powoduje, iŜ poradnia ta jest wpisana w statucie ZOZ-u natomiast nie realizuje świadczeń
zdrowotnych.

W związku z powyŜszym likwidacja Poradni Endokrynologicznej i Poradni Schorzeń
Tarczycy ma na celu usunięcie rozbieŜności pomiędzy stanem faktycznym, a wynikającym
ze statutu ZOZ-u.
Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych bez istotnego ograniczenia
ich dostępności, warunków udzielania i jakości w zakresie wykonywanym dotychczas przez
Poradnię Endokrynologiczną i Poradnię Schorzeń Tarczycy w Przychodni RejonowoSpecjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 zapewni
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Novum-Med” s. c. z siedzibą w Lubomi
przy ul. Parkowej 2, który świadczy usługi z tego zakresu w poradni mieszczącej się
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164.
Niniejsze przekształcenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach w dniu 4 czerwca 2009 roku uchwałą
Nr 15/2009.
Zgodnie z wymogami art. 43 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.) projekt
uchwały został przedłoŜony do zaopiniowania Wojewodzie Śląskiemu oraz organom władz
powiatów, miast i gmin z terenu statutowej działalności ZOZ-u.
Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego działając z upowaŜnienia Wojewody Śląskiego pismem z dnia 20 lipca
2009r., znak: NZ/II/0525/26/09 przekazał informację, iŜ nie wnosi uwag do planowanego
przekształcenia. Jednocześnie na podstawie art. 43 ust. 1 ww. ustawy zalecił, aby w treści
§ 1 ust. 2 projektu uchwały doprecyzować dzień zakończenia działalności medycznej
likwidowanej poradni. Stosowna zmiana została wprowadzona do projektu uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Rady Miejskiej w Pszowie, Rady Gminy
Jejkowice oraz Wójta Gminy Gaszowice.
Natomiast Starosta Powiatu Raciborskiego oraz Zastępca Wójta Gminy Kornowac
pisemnie poinformowali Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, iŜ ze względu na wakacyjną
przerwę w obradach Rada Powiatu Raciborskiego i Rada Gminy Kornowac nie zaopiniują
projektu uchwały w ustawowym terminie.
Pozostałe jednostki samorządu terytorialnego tj:
− Powiat Rybnicki,
− Miasto Rydułtowy,
− Miasto Radlin,

− Gmina Lyski,
nie zaopiniowały projektu uchwały w terminie przewidzianym ustawą.
Ponadto wskazać naleŜy, iŜ zgodnie z 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.

Naczelnik Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

/-/ mgr Iwona Koczy

