
- Projekt - 
Uchwała Nr XXVII/…./2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 listopada 2008 roku 

 
 
w sprawie: dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Pracowni 
Mammograficznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Rydułtowach 
przy ul. Plebiscytowej 47.  

 
 
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 Pracowni Mammograficznej w Zakładzie Diagnostyki 
Obrazowej w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47, pozytywnie zaopiniowanego 
uchwałą Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach Nr 14/2008 z dnia  
12 września 2008 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 Pracownię Mammograficzną w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej  
w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47 zapewni Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka 
w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3. 

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 
Pracownię Mammograficzną w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Rydułtowach przy  
ul. Plebiscytowej 47. 

 
§ 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 XXVII/....../2008 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 listopada 2008 r. 

 
 

Uchwała Nr 14/2008 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

z dnia 12 września 2008 roku 
 
w sprawie: wyraŜenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Pracowni Mammograficznej w 
Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 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” polegającego na 
likwidacji Pracowni Mammograficznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Rydułtowach 
przy ul. Plebiscytowej 47 z przyjęciem, iŜ: 
 
1) dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres 

likwidowanej pracowni zapewni Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka z siedzibą: 
47-400 Racibórz, ul. Gamowska 3. 

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 XXVII/       /2008  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 listopada 2008 roku 

 
 
w sprawie: dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Pracowni 
Mammograficznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Rydułtowach 
przy ul. Plebiscytowej 47. 

 

 

 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 15 września 
2008r. znak L.dz.ZOZ/9127/2000 zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie 
przekształcenia w strukturze organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
polegającego na likwidacji Pracowni Mammograficznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej  
w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

 Niniejsze przekształcenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach w dniu 12 września 2008r. uchwałą  
Nr 14/2008. 

W dniu 27 marca 2008r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie 
minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych 
z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii 
radioizotopowej chorób nienowotworowych  (Dz. U. z 2008r. Nr 59, poz. 365), które nakłada  
na jednostki świadczące usługi z zakresu rentgenodiagnostyki obowiązek uzyskania zgody 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na świadczenie tego rodzaju usług. 
Jednym z dokumentów, który naleŜy przedłoŜyć w celu uzyskania ww. zgody jest kopia 
protokołu z wykonania specjalistycznych testów parametrów fizycznych aparatu 
mammograficznego. Zakres tych testów określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  
25 sierpnia 2005r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2005r. Nr 194, poz. 
1625).  

W związku z powyŜszym od 2008 roku aparaty RTG, do których zaliczany jest 
równieŜ mammograf muszą raz do roku zostać poddane sprawdzeniu parametrów 
technicznych przy pomocy ww. testów specjalistycznych. 



Jednym z parametrów technicznych, który jest sprawdzany podczas testów 
specjalistycznych jest rozdzielczość przestrzenna obrazu, określająca ilość linii na milimetr 
widocznych na zdjęciu testowym. Według zapisów rozporządzenia powinno być  
12 II/mm, natomiast na uŜytkowanym aparacie liczba ta wynosi 11 II/mm. Serwis nie jest  
w stanie poprawić tego parametru, poniewaŜ ww. aparatu nie da się zmodernizować.  

Mammograf Mammodiagnost U-M nie jest równieŜ wyposaŜony w filtr rodowy, 
którego nie moŜna zamontować w tym aparacie. Filtr ten wpływa na jakość wykonywanych 
radiogramów. Ponadto w przypadku tego aparatu brak jest moŜliwości regulacji prądu o 1 KV 
(obecnie 2 KV). Brak tych parametrów nie pozwala ubiegać się w Narodowym Funduszu 
Zdrowia o uczestnictwo w realizacji programu zdrowotnego „Profilaktyka raka piersi”. 

Z informacji przekazanej przez Dyrektora Zakładu wynika, iŜ aparat mammograficzny 
znajdujący się obecnie na wyposaŜeniu pracowni nie posiada odpowiednich parametrów 
technicznych. Został wprowadzony do eksploatacji w 1998r., a do dnia 1 września 2008r. 
przy jego uŜyciu wykonano bardzo duŜą liczbę ekspozycji – około 70 000. Obecnie zakład nie 
posiada środków finansowych na zakup nowego mammografu. Cena nowego aparatu 
cyfrowego kształtuje się w granicy od 840 000 zł do 1 400 000 zł i przerasta aktualnie 
moŜliwości finansowe zakładu.  

Dodatkowo wskazać naleŜy, iŜ analiza wyników finansowych uzyskiwanych przez 
Pracownię Mammograficzną w okresie od 2006 roku do końca czerwca roku bieŜącego 
wskazuje, iŜ dalsze utrzymywanie ww. komórki organizacyjnej jest ekonomicznie 
nieuzasadnione z uwagi na nierentowność. W okresie od 1.01.2008r. do 30.06.2008r. 
pracownia odnotowała stratę w wysokości 31 749, 29 zł. 

Z uwagi na powyŜsze Dyrekcja zakładu zamierza zakończyć działalność ww. komórki 
organizacyjnej ZOZ-u w Rydułtowach.  

Dalsze, nieprzerwane udzielanie tego rodzaju świadczeń zdrowotnych bez istotnego 
ograniczania ich dostępności, warunków udzielania i jakości zapewni osobom korzystającym 
dotychczas z usług likwidowanej Pracowni Mammograficznej Szpital Rejonowy im. dr Józefa 
Rostka w Raciborzu, przy ul. Gamowskiej 3. 

Zgodnie z wymogami art. 43 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej projekt 
uchwały został przedłoŜony do zaopiniowania Wojewodzie Śląskiemu oraz organom władz 
powiatów, miast i gmin z terenu statutowej działalności ZOZ-u.  

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - działając 
z upowaŜnienia Wojewody Śląskiego - pismem z dnia 30 października 2008r. znak 
PS/IV/0525/35/08 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 - opinia pozytywna, 
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. 



Burmistrz Miasta Rydułtowy w swoim piśmie z dnia 28 października 2008r. 
poinformował, iŜ z projektem uchwały zapoznała się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Spraw Społecznych, która nie wydała opinii w przedmiotowej sprawie. 

Natomiast zgodnie z informacją przekazaną przez Wójta Gminy Lyski w piśmie z dnia  
31 października 2008r. Rada Gminy Lyski na sesji w dniu 27 października 2008r. nie zajęła 
stanowiska w sprawie. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


