
-Projekt- 
Uchwała Nr XXII/    /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 sierpnia 2008 roku  

 
 
w sprawie: rozszerzenia działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” 
poprzez utworzenie Poradni Chorób Zakaźnych.  

 
 
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. 46 
pkt 1 lit. c 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 
 

Rozszerza się działalność samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, poprzez utworzenie Poradni 
Chorób Zakaźnych, zgodnie z przyjętą uchwałą Nr 9/2008 z dnia 18 sierpnia 2008r. Rady 
Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl., w brzmieniu określonym  
w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik      
do uchwały Nr XXII/    /2008                                                                
Rady Powiatu Wodzisławskiego                                                                            
z dnia 28 sierpnia 2008r. 

 
 

Uchwała nr  9 /2008 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wodzisławiu Śl. z dnia  18.08.2008r. 
 
 
w sprawie: wyraŜenia opinii dotyczącej rozszerzenia działalności samodzielnego publicznego  

zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” – 
poprzez utworzenie poradni chorób zakaźnych. 

 
 
Na podstawie art. 46 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(tj. Dz.U. z 2007r. nr 14 poz. 89 ze zmianami) 
 
 
                                           Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                                           w Wodzisławiu Śl. uchwala, co następuje:        
 
 

§  1 
Pozytywnie opiniuje się rozszerzenie działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej: p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” - poprzez utworzenie poradni 
chorób zakaźnych. 
 

§ 2 
Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. do przedłoŜenia 
uchwały Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. Radzie Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 

§ 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 XXII/     /2008  

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 28 sierpnia 2008 roku 

 

w sprawie : rozszerzenia działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” poprzez utworzenie  Poradni Chorób Zakaźnych. 

 

 

 

 Zgodnie z treścią art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) decyzję o rozszerzeniu 
działalności ZOZ -u podejmuje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego w formie 
uchwały. Biorąc pod uwagę powyŜsze naleŜy stwierdzić, iŜ to Rada Powiatu jest podmiotem 
uprawnionym do podjęcia decyzji w powyŜszej sprawie. 
 Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim działając  
na podstawie art. 46 pkt 1 lit. c ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, uchwałą Nr 9/2008  
z dnia 18 sierpnia 2008r. wyraziła pozytywną opinię o rozszerzeniu działalności SP ZOZ–u 
poprzez utworzenie Poradni Chorób Zakaźnych.  

Z informacji przekazanej przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim wynika, iŜ Narodowy Fundusz Zdrowia wszczął procedurę 
rozwiązania umowy w zakresie Poradni Hepatologicznej z dniem 31 sierpnia 2008r. ze 
względu na niespełnienie warunków zawartej umowy. Zgodnie z wymaganiami Narodowego 
Funduszu Zdrowia świadczenia w Poradni Hepatologicznej powinny być udzielane  
przez specjalistę gastroenterologa lub lekarza będącego w trakcie specjalizacji  
z gastroenterologii. W ofercie konkursowej Dyrekcja zadeklarowała, Ŝe Zakład spełni 
wymagania w zakresie kwalifikacji personelu. JednakŜe nie udało się zatrudnić lekarza 
specjalisty gastroenterologa, natomiast lekarzowi chorób wewnętrznych nie udało  
się rozpocząć specjalizacji z zakresu gastroenterologii. Dyrekcja Zakładu zwróciła się  
do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wstrzymanie procedury rozwiązania 
umowy w zakresie Poradni Hepatologicznej, z uwagi na fakt, iŜ spełnia ona wymagania 
Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Poradni Chorób Zakaźnych. Jednocześnie 
zwrócono się z prośbą do NFZ o przekwalifikowanie liczby produktów w okresie 
obowiązywania umowy w ramach Poradni Hepatologicznej dla nowo uruchomianej Poradni 
Chorób Zakaźnych.  

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

NACZELNIK WYDZIAŁU 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

 
/-/ mgr Iwona Koczy 

 


