
-Projekt- 
Uchwała Nr XXIII/    /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 września 2008 roku  

 
 
w sprawie: wyraŜenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału 

Ginekologiczno-PołoŜniczego oraz Oddziału Neonatologicznego 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą              
,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. 

 
 
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. 65a 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.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Pozytywnie opiniuje się czasowe zaprzestanie działalności Oddziału Ginekologiczno-
PołoŜniczego oraz Oddziału Neonatologicznego samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” na czas remontu oddziałów, 
od dnia 1 do 22 grudnia 2008 roku. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XXIII/…../2008 

 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 25 września 2008 roku 

 
 

 
 

w sprawie: wyraŜenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału 
Ginekologiczno-PołoŜniczego oraz Oddziału Neonatologicznego 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą                
,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. 

 

 
 
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach pismem z dnia 9 września 2008 

roku znak: L.dz.ZOZ/8939/2008 zwróciła się z prośbą o wydanie opinii w sprawie czasowego 
zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno –PołoŜniczym oraz 
Oddziale Neonatologicznym w okresie od dnia 1 do 22 grudnia 2008 roku.  

Jak wynika z informacji przekazanej przez Dyrektora zakładu konieczność czasowego 
zamknięcia Oddziału Ginekologiczno–PołoŜniczego związana jest z planowanym remontem tego 
oddziału, który ma polegać na jego malowaniu, wymianie drzwi oraz otwarciu sali odwiedzin 
przed wejściem na oddział w części połoŜniczej. Natomiast Oddział Neonatologiczny będzie 
zamknięty w związku z przeprowadzaniem robót malarskich. 

W okresie czasowego zamknięcia ww. oddziałów pacjentki będą przyjmowane  przez 
okoliczne zakłady opieki zdrowotnej posiadające oddziały ginekologiczno-połoŜnicze  
i neonatologiczne, które mają zawarte kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym 
zakresie. 

Zgodnie z brzmieniem art. 65a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku 
 o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) 
czasowe zaprzestanie działalności komórek organizacyjnych szpitala wymaga uzyskania 
pozytywnej opinii podmiotu, który zakład utworzył. 

Opinia Rady Powiatu Wodzisławskiego zostanie dołączona do wniosku, który 
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach złoŜy do Wojewody Śląskiego, poniewaŜ 
czasowe zaprzestanie działalności oddziału szpitalnego wymaga uzyskania zgody Wojewody.  

Ponadto wskazać naleŜy, iŜ Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach w dniu 12 września 2008 roku, korzystając ze swoich kompetencji ustawowych 
wynikających z art. 46 pkt 6a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej podjęła Uchwałę                 
Nr 18/2008, pozytywnie opiniując wniosek kierownika zakładu o wyraŜenie zgody  
na czasowe zaprzestanie działalności ww. oddziałów. 
 

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

NACZELNIK WYDZIAŁU 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

 
/-/ mgr Iwona Koczy 


