
- Projekt - 
Uchwała Nr XXXIII/…./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. 

 
 
 
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 Lekarza POZ oraz Poradni Pediatrycznej  
w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców 
Bytomskich 11, pozytywnie zaopiniowanego uchwałą Rady Społecznej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach Nr 6/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku, która stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Zakończenie działalności likwidowanych poradni nastąpi w terminie  
3 miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.  

3. Ustala się, Ŝe dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych dotychczas 
wykonywanych przez likwidowane poradnie, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, 
warunków udzielania i jakości zapewni: 
1) w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – niepubliczny zakład 

opieki zdrowotnej utworzony przez lekarzy medycyny: Joannę Niewiem, Aleksandrę 
Cegielską, Dariusza Kołodzieja oraz Rudolfa Manderlę, którzy zawarli porozumienie  
z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, 

2) w zakresie świadczeń pielęgniarki i połoŜnej środowiskowej podstawowej opieki 
zdrowotnej – niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez połoŜną  
i pielęgniarki środowiskowe: Janinę Kachel, Sabinę Głód i Ewę Jacek, które zawarły 
porozumienie z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach. 

4. Zakres świadczeń jakie będą udzielane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,  
o których mowa w ust. 3 nie ulegnie zmianie w stosunku do zakresu świadczeń 
udzielanych dotychczas przez Poradnię Lekarza POZ oraz Poradnię Pediatryczną  
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 XXXIII/....../2009 
   Rady Powiatu Wodzisławskiego 

        z dnia 30 kwietnia 2009 roku 

Uchwała Nr 6/2009 
                Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  

    z dnia  20 lutego 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 Lekarza POZ  oraz Poradni 
Pediatrycznej  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 Lekarza POZ oraz Poradni Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej 
Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 z  przyjęciem, iŜ: 
 
1)   dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych likwidowanych poradni   
      w zakresie porad lekarskich zapewni niepubliczny zakład opieki zdrowotnej   
      utworzony przez Joannę Niewiem, Aleksandrę Cegielską, Dariusza Kołodzieja oraz                
      Rudolfa Manderlę - lekarzy, którzy zawarli stosowne porozumienie z Zespołem Opieki  
      Zdrowotnej w  Rydułtowach, natomiast w zakresie świadczeń pielęgniarki i połoŜnej  
      środowiskowej niepubliczny  zakład opieki zdrowotnej utworzony przez pielęgniarki i  
      połoŜne środowiskowe;  Janinę  Kachel, Sabinę Głód i Ewę Jacek, które zawarły stosowne  
      porozumienie z Zespołem Opieki Zdrowotnej w  Rydułtowach, 
2)  zakończenie działalności likwidowanych 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 XXXIII/       /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. 

 

 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 (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 znak: Ldz.ZOZ/1897/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku. 

Z informacji przekazanej przez Dyrektora wynika, iŜ z inicjatywą przekształcenia 

wystąpili lekarze zatrudnieni w Poradni Lekarza POZ i Poradni Pediatrycznej w Przychodni 

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

w dniach 8 stycznia i 19 lutego 2009r. wystosowali pisma do Dyrekcji z prośbą  

o wyraŜenie zgody na przekształcenie ww. poradni, deklarując jednocześnie utworzenie 

niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, który zapewni dalsze, nieprzerwane udzielanie 

świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zakład ten przejmie dotychczasowych 

pracowników poradni w trybie art. 231 Kodeksu pracy.  

Natomiast w dniu 16 stycznia br. do Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach wpłynęło pismo inicjujące połoŜnej i pielęgniarek środowiskowych 

zatrudnionych w tych poradniach, które zadeklarowały utworzenie niepublicznego zakładu 

opieki zdrowotnej, który będzie wykonywał zadania likwidowanych poradni w zakresie 

świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez 

pielęgniarki i połoŜne środowiskowe.  



Przekształcenie jest konsekwencją realizowania przez Dyrekcję Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach planowanych zmian restrukturyzacyjnych, zakładających 

przekształcenia w podstawowej opiece zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opiece 

specjalistycznej. Polegają one na likwidacji określonych komórek organizacyjnych  

i tworzeniu przez pracowników ZOZ-u niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, które 

zapewniają dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom korzystającym 

dotychczas z usług likwidowanych poradni, bez istotnego ograniczania ich dostępności, 

warunków udzielania i jakości. 

Niniejsze przekształcenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach w dniu 20 lutego br. uchwałą Nr 6/2009. 

Zgodnie z wymogami art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.  

o zakładach opieki zdrowotnej (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.  

Kierownik Oddziału w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego działając z upowaŜnienia Wojewody Śląskiego pismem  

z dnia 1 kwietnia 2009r., znak: NZ/II/0525/14/09 przekazał informację, iŜ nie wnosi uwag 

merytorycznych do przedłoŜonego projektu uchwały. 

Natomiast jednostki samorządu terytorialnego z terenu statutowej działalności Zakładu 

wydały następujące opinie: 

1) Powiat Raciborski - opinia pozytywna, 

2) Powiat Rybnicki  - brak odpowiedzi, 

3) Gmina Kornowac - opinia pozytywna, 

4) Gmina Jejkowice - opinia pozytywna, 

5) Gmina Gaszowice - opinia pozytywna, 

6) Miasto Pszów  - opinia pozytywna,  

7) Miasto Radlin  - opinia pozytywna. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wójta Gminy Lyski w piśmie z dnia  

2 kwietnia 2009r., znak: 0717/W/14/2009 Rada Gminy Lyski na sesji w dniu 30 marca 2009r. 

nie zajęła stanowiska w sprawie. 

Natomiast Burmistrz Miasta Rydułtowy pismem z dnia 25.03.2009r. poinformował,  

iŜ z projektem uchwały zapoznała się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw 

Społecznych, wyraŜając następującą opinię, która równieŜ jest opinią Burmistrza: 



„Mając na uwadze dobro mieszkańców naszego miasta komisja wyraŜa nadzieję,  

Ŝe przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” nie zakłócą ciągłości 

świadczeń medycznych i zapewnią pacjentom świadczenia na dotychczasowym poziomie.” 

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 nie zajmie stanowiska w sprawie, rozstrzygnięcie uwaŜa się za przyjęte  

w brzmieniu przedłoŜonym przez powiat. 

W związku z powyŜszym zgodnie z przepisami prawa niezajęcie stanowiska 

traktowane jest, jako wydanie opinii pozytywnej.  

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

 

 

 
Naczelnik Wydziału 

           Zdrowia i Polityki Społecznej 
 
                /…/ mgr Iwona Koczy 

 
 


