
-Projekt- 
Uchwała Nr XXVIII/    /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2008 roku  

 
 
w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”. 
 
 
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 Wodzisławiu Śląskim”, przyjęte Uchwałą Nr 13/2008  
z dnia 18 listopada 2008 roku Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do uchwały nr XXVIII/     /2008 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2008 r. 

 

 Uchwała nr  13/2008 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wodzisławiu Śl.  z  dnia 18.11.2008r. 
 

w sprawie: uchwalenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” 

 
Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej    
(tj. Dz. U. z 2007r. nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami) 
 
 

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Wodzisławiu Śl. uchwala, co następuje: 

 
§  1 

Dokonuje się zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” – w załączniku nr 1 stanowiącym wykaz 
placówek stacjonarnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez zmianę treści ust. 5, który 
otrzymuje brzmienie:  
„Pogotowie Ratunkowe – 44-300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51 z zespołem wyjazdowym 
ogólnym, zespołami wyjazdowymi wypadkowymi „W” – podstawowymi i zespołem 
wyjazdowym reanimacyjnym „R” – specjalistycznym oraz z dyspozytornią pogotowia 
ratunkowego zlokalizowaną w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wodzisławiu Śl. przy 
ul. Pszowskiej 68”. 

 
§ 2 

Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. do przedłoŜenia 
uchwały Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. Radzie Powiatu 
Wodzisławskiego celem zatwierdzenia zmian w statucie. 

 
§  3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.                
                                                                                 
 

Przewodniczący Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. 

 
/-/ mgr inŜ. Tadeusz Skatuła 

 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XXVIII/      /2008  

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 22 grudnia 2008 roku 

 
 
 

w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki      
zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”. 

 
 
 Zgodnie z zapisem art. 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. 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 tego dokumentu określono w art. 39 ust. 2 i 3 ustawy  

o zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z którym statut uchwala rada społeczna zakładu opieki 

zdrowotnej i przedkłada go do zatwierdzenia podmiotowi, który zakład utworzył. Przepisy  

te stosuje się odpowiednio przy dokonywaniu zmian w statucie. 

W dniu 18 listopada 2008 roku Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 

Śląskim Uchwałą Nr 13/2008 zmieniła treść ust. 5 Załącznika Nr 1 do statutu Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim pod nazwą „Wykaz placówek stacjonarnej  

i specjalistycznej opieki zdrowotnej”, który otrzymał następujące brzmienie: 

„  Pogotowie ratunkowe – 44-300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51 z zespołem 

wyjazdowym ogólnym, zespołami wyjazdowymi wypadkowymi „W” – podstawowymi i 

zespołem wyjazdowym reanimacyjnym „R” – specjalistycznym oraz z dyspozytornią 

pogotowia ratunkowego zlokalizowaną w Centrum Powiadamiana Ratunkowego  

w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej.”. 

PowyŜsza zmiana spowodowana jest zmianą lokalizacji Pogotowia Ratunkowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim, które zostało przeniesione z budynku mieszczącego 

się przy ul. dr L. Mendego 3 na teren szpitala, przy ul. 26 Marca 51. 

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

 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

 
/-/ mgr Iwona Koczy 

 


