
- 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 Oddziału 
Otolaryngologicznego.  

 
 
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 Oddziału Otolaryngologicznego, pozytywnie zaopiniowanego 
uchwałą Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach Nr 5/2009 z dnia  
20 lutego 2009 roku, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Zakończenie działalności likwidowanej komórki organizacyjnej nastąpi w terminie  
3 miesięcy od daty 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 Oddział Otolaryngologiczny Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach zapewni Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku  
przy ul. Energetyków 46. 

4. Zakres świadczeń jakie będą udzielane przez szpital, o którym mowa w ust. 3 nie ulegnie 
zmianie w stosunku do zakresu świadczeń udzielanych dotychczas przez Oddział 
Otolaryngologiczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach. 

 
§ 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 5/2009 
                 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  Oddziału Otolaryngologicznego               
w Szpitalu  w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

 
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 ograniczenie działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegające na likwidacji 
Oddziału Otolaryngologicznego w Szpitalu w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47                   
z przyjęciem, iŜ: 
 
1)  dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres  
     likwidowanego oddziału zapewni Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 z siedzibą:  
     44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, 
      
2)  zakończenie działalności likwidowanej komórki organizacyjnej 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 Oddziału 
Otolaryngologicznego. 

 
 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.  

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach pismem z dnia 20.02. 2009r., 
znak: L.dz.ZOZ/1897/2009 zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o dokonanie 
przekształcenia w strukturze organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
polegającego na likwidacji Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala w Rydułtowach przy  
ul. Plebiscytowej 47.  

Oddział Otolaryngologiczny powstał w roku 1968 w strukturach górniczej słuŜby 
zdrowia. Zlokalizowany był w budynku naleŜącym do KWK „Rydułtowy” przy ul. Tetmajera 
150. W wyniku reorganizacji i likwidacji Górniczego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Jastrzębiu Zdroju w roku 1996 Oddział Otolaryngologiczny został wcielony do struktur 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach bez zmiany lokalizacji. W roku 1998 oddział 
został przeniesiony do budynku pawilonu głównego szpitala przy ul. Plebiscytowej 47  
w miejsce dawnego Oddziału Chirurgicznego „B”. Do roku 2009 dwukrotnie zmieniano jego 
lokalizację. Obecnie znajduje się on na II piętrze prawego „skrzydła” pawilonu głównego 
szpitala i liczy 14 łóŜek. 

W Oddziale Otolaryngologicznym Szpitala w Rydułtowach wykonywane są głównie 
małe i średnie zabiegi laryngologiczne oraz prowadzone jest leczenie zachowawcze 
pacjentów z powaŜnymi schorzeniami laryngologicznymi wymagającymi dłuŜszej 
hospitalizacji. Najczęstszymi  przyczynami hospitalizacji w Oddziale Otolaryngologicznym 
są: 
- zapalenia zatok, 
- zapalenia ucha, 
- tonsilectomia (usunięcie migdałków), 
- polipectomia (usunięcie polipów), 

-  resekcje przegrody nosa.  
W latach 2006-2008 w oddziale tym hospitalizowano łącznie 1218 pacjentów, przy czym  
w 2008 roku średnio w miesiącu hospitalizowano 32,6 pacjentów. 
Obecnie w Oddziale Otolaryngologicznym zatrudnionych jest 3 lekarzy na 2,5 etatu  
i 7 pielęgniarek (w osobach i etatach). 

Z informacji przekazanej przez Dyrektora zakładu wynika, Ŝe likwidacja oddziału 
związana jest z koniecznością dostosowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia  



i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006r. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.). 
Program dostosowawczy zakładu został zatwierdzony w dniu 17 maja 2007r. przez 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Prace dostosowawcze przewidziane  
w programie naleŜy przeprowadzić do roku 2012. Jedną z zaplanowanych zmian jest 
likwidacja Oddziału Otolaryngologicznego, której termin przewidziano na lata 2009-2010. 

Uzasadniając likwidację naleŜy wziąć pod uwagę fakt, iŜ niniejszy oddział jest 
oddziałem przechodnim z Oddziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. Natomiast zgodnie  
z zapisem § 13 ww. rozporządzenia zespoły pomieszczeń stanowiących działy lub oddziały 
łóŜkowe szpitala, z wyjątkiem działu administracyjno-socjalnego, nie mogą być przechodnie.  
Pomieszczenia po zlikwidowanym Oddziale Otolaryngologicznym umoŜliwi ą wprowadzenie 
zmian organizacyjnych w Pawilonie Głównym Szpitala w Rydułtowach tj. przeniesienie 
Oddziału Chirurgii Ogólnej na I piętro i zlokalizowanie Oddziału Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii na parterze, co z kolei przyśpieszy rozpoczęcie prac przewidzianych  
do realizacji w projekcie rozbudowy szpitala, zatwierdzonym przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Wodzisławiu Śląskim. 

Analiza wyników finansowych uzyskiwanych przez oddział w latach 2006-2008 
wskazuje na nierentowność tej komórki organizacyjnej. W roku 2008 oddział odnotował 
stratę w wysokości 92 990 zł. 

Dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom korzystającym 
dotychczas z usług likwidowanego Oddziału Otolaryngologicznego bez istotnego 
ograniczania ich dostępności, warunków udzielania i jakości zapewni Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, przy ul. Energetyków 46. 

Niniejsze przekształcenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach w dniu 20 lutego bieŜącego roku uchwałą  
Nr 5/2009. 

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 2 kwietnia 2009r., znak: NZ/II/0525/17/09 przekazał informację, iŜ nie wnosi uwag  
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 negatywna. 

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 

 
 
 


