
-Projekt- 
Uchwała Nr XXII/     /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 sierpnia 2008 roku 

 
 
 
w sprawie: przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”  
z przeznaczeniem na zakup przenośnego aparatu Rtg i respiratora  
dla potrzeb oddziałów szpitalnych. 

 
 
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. 55 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz art. 42 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 
 

Przyznaje się dotację samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” w kwocie 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy 
złotych 00/100) z przeznaczeniem na zakup przenośnego aparatu Rtg i respiratora  
o standardzie co najmniej podstawowym dla potrzeb oddziałów szpitalnych. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały Nr XXII/    /2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego  

z dnia 28 sierpnia 2008 roku 
 
 
 
 

w sprawie: przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”  
z przeznaczeniem na zakup przenośnego aparatu Rtg i respiratora  
dla potrzeb oddziałów szpitalnych. 

 
 
 
 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach pismem z dnia 2 lipca 2008 

roku znak: L.dz.ZOZ/6764/2008 zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego 

o przyznanie dotacji na zakup aparatury medycznej, która jest niezbędna do spełnienia 

wymagań ujętych w Zarządzeniu Nr 32/2008/DSOZ w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, podpisanym w dniu 11 czerwca 

2008 roku przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Z informacji przekazanej przez 

Dyrektora wynika, iŜ warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne 

od 1 lipca br. oparte są o uregulowania i wymogi zapisane w tym zarządzeniu. W przypadku 

umów aktualnie realizowanych wprowadzono okres dostosowawczy w odniesieniu  

do przedmiotowych wymagań. Jednocześnie naleŜy podkreślić, Ŝe okres dostosowawczy 

kończy się w dniu 31 grudnia 2008r. Oznacza to, Ŝe niespełnienie wymagań wprowadzonych 

tym zarządzeniem, w tym równieŜ sprzętowych dla danego oddziału szpitalnego moŜe być 

przyczyną nie podpisania umowy ze świadczeniodawcą podczas nowych postępowań 

konkursowych ogłoszonych przez NFZ a obowiązujących do 1 stycznia 2009 roku.  

Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach w celu spełnienia wymogów określonych 

w ww. zarządzeniu musi dokonać zakupu dodatkowej aparatury medycznej niezbędnej  

do podpisania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia medyczne w roku 

przyszłym.  

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach poinformował Zarząd Powiatu 

Wodzisławskiego, iŜ zakupem priorytetowym, a zarazem przysparzającym największy 

problem finansowy dla zakładu będzie zakup przenośnego aparatu Rtg oraz respiratora. 

Przyjęcie dotacji przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą 

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” od Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 

300 000 złotych na zakup przenośnego aparatu Rtg i respiratora dla potrzeb oddziałów 



szpitalnych pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2008 roku Uchwałą Nr 11/2008.  

Zgodnie z zapisem art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu naleŜy podejmowanie uchwał w innych 

sprawach zastrzeŜonych ustawami do jej kompetencji. Natomiast art. 55 ustawy z dnia  

30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, iŜ samodzielny publiczny zakład 

opieki zdrowotnej moŜe otrzymywać dotacje budŜetowe między innymi na remonty  

lub inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego. Dotacje te przyznaje organ, 

który zakład utworzył. 

  

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

 
Z-ca Naczelnika Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej 
 

/-/ mgr Anna Zawadzka 
 


