
-Projekt- 
Uchwała Nr XIX/...../2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 kwietnia2008 roku 

 
 
w sprawie: dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Lekarza 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej 
Nr 1 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 Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47 
wnioskowanego uchwałą Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
Nr 8/2007 z dnia 12 października 2007 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Zakończenie działalności likwidowanej komórki organizacyjnej nastąpi w terminie  
3 miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.  

3. Ustala się, iŜ dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w zakresie dotychczas 
wykonywanym przez ww. poradnię zapewni Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach,  
przy ul. Strzelców Bytomskich 11.  

4. Zakres świadczeń jakie będą udzielane przez poradnię, o której mowa  
w ust. 3 nie ulegnie zmianie w stosunku do zakresu świadczeń udzielanych dotychczas 
przez Poradnię Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo-
Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 
 

§ 2 
 
Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
do wykonania ogółu czynności związanych z przekształceniem Zespołu, o którym mowa  
w niniejszej uchwale. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



Załącznik  
do uchwały Nr XIX/....../2008 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 kwietnia 2008r. 

 
 
 

Uchwała Nr 8/2007 
                  Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  

    z dnia  12 października 2007 roku 
 

 
 
w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podjęcie uchwały  
                  w sprawie ograniczenia działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki  
                  zdrowotnej pod  nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego        
                  na likwidacji Poradni Lekarza POZ w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej  

      Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 
 
Na podstawie art. 46 pkt 1 litery c ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 
1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) oraz § 17 pkt 1 litery c statutu 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
 
 
   Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej 
   w Rydułtowach postanawia, co następuje: 
 
      § 1 
 
Wystąpić z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podjęcie uchwały w  sprawie 
ograniczenia działalności  samodzielnego publicznego zakładu opieki  zdrowotnej pod  nazwą 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji  Poradni Lekarza 
POZ w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 
47. 
 
 

§ 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 
 
 

 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
 
 

do projektu uchwały Nr XIX/...../2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 kwietnia 2008 roku 

 
w sprawie: dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Lekarza 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej 
Nr 1 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 (tekst jednolity 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.  

Projekt niniejszej uchwały jest konsekwencją podjęcia przez Radę Społeczną Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach uchwały Nr 8/2007 dotyczącej wystąpienia z wnioskiem 

do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia działalności 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Lekarza Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy  

ul. Plebiscytowej 47. 

Poradnia ta funkcjonowała jako przyszpitalna Poradnia Internistyczna, co było 

niezgodne z zapisami umowy zawartej na świadczenie usług medycznych w podstawowej 

opiece zdrowotnej oraz nie była dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W związku z powyŜszym w styczniu 2002 roku przeniesiono ją do odległej o 600m 

Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 

11. Do chwili obecnej jednak nie dokonano zmian w statucie SP ZOZ-u.  

Mając na uwadze powyŜsze w projekcie uchwały likwidacyjnej wskazano, iŜ dalsze, 

nieprzerwane udzielanie świadczeń osobom korzystającym dotychczas z usług likwidowanej 

komórki organizacyjnej bez istotnego ograniczania ich dostępności, warunków udzielania  

i jakości zapewni Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej mieszcząca  

się w Przychodni Rejonowo–Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców 

Bytomskich 11.  



Projekt niniejszej uchwały został przedłoŜony do zaopiniowania Wojewodzie 

Śląskiemu oraz organom władz powiatów, miast i gmin z terenu statutowej działalności  

ZOZ-u. WyraŜono następujące opinie: 

− Powiat Rybnicki – opinia pozytywna, 

− Powiat Raciborski – opinia pozytywna, 

− Miasto Rydułtowy - Rada Miasta nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, 

− Miasto Pszów – opinia pozytywna, 

− Miasto Radlin – opinia negatywna, 

− Gmina Kornowac – opinia pozytywna, 

− Gmina Jejkowice –opinia pozytywna, 

− Gmina Lyski - Rada Gminy nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, 

− Gmina Gaszowice – opinia pozytywna. 

Jednocześnie naleŜy zaznaczyć, iŜ Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, działając z upowaŜnienia Wojewody Śląskiego poinformował,  

iŜ nie wnosi uwag do planowanych zmian organizacyjnych w Zespole Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach oraz do przedstawionego projektu uchwały.  

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

 
Z-ca Naczelnika Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej 
 

/-/ mgr Anna Zawadzka 
 
 
 
 
 
 
 
 


