
-Projekt-  
Uchwała Nr XIX/    /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 kwietnia 2008 roku 

 
 
w sprawie: dokonania przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” polegającego na zmniejszeniu liczby łóŜek w Oddziale Chorób 
Wewnętrznych I oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych II. 

 
 

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. 36 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 
 

Dokonuje się przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na zmniejszeniu 
liczby łóŜek w Oddziale Chorób Wewnętrznych I z 52 do 50 oraz Oddziale Chorób 
Wewnętrznych II z 57 do 52, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Społeczną Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim uchwałą nr 3/2008 z dnia  
17 marca 2008 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Uchwała nr  3 /2008 

Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wodzisławiu Śl. z dnia  17.03.2008r. 

 
 
w sprawie: wyraŜenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności Oddziału Chorób 

Wewnętrznych I oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych II samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej               
w Wodzisławiu Śl.” - polegającego na zmniejszeniu ilości łóŜek. 

 
 
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 ograniczenie działalności Oddziału Chorób Wewnętrznych I oraz 
Oddziału Chorób Wewnętrznych II samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” - polegające na zmniejszeniu ilości 
łóŜek: 

� w Oddziale Chorób Wewnętrznych I        z 52 do 50, 
� w Oddziale Chorób Wewnętrznych II       z 57 do 52. 

 
                                                                     § 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 XIX/...../2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 24 kwietnia 2008 roku 

 
 
w sprawie: dokonania przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” polegającego na zmniejszeniu liczby łóŜek w Oddziale Chorób 
Wewnętrznych I oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych II . 

 

 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 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. 

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim pismem z dnia  

19 marca 2008r. znak: ON/1966/2008 zwróciła się z prośbą o ograniczenie działalności  

ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim polegającego na zmniejszeniu ilości łóŜek: 

- w Oddziale Chorób Wewnętrznych I z 52 do 50, 

- w Oddziale Chorób Wewnętrznych II z 57 do 52, 

pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Wodzisławiu Śląskim uchwałą nr 3/2008 z dnia 17 marca 2008r. 

Uzasadniając powyŜsze wskazać naleŜy, iŜ podjęcie niniejszej uchwały  

ma na celu dostosowanie dokumentów rejestrowych i statutowych do rzeczywistej ilości 

łóŜek znajdujących się na ww. oddziałach. Ponadto naleŜy zaznaczyć, iŜ zgodnie  

z informacjami przekazanymi przez Dyrektora ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim kontrakt 

zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych 

jest realizowany zgodnie z planem. 

W związku z powyŜszym wnioskowane zmniejszenie liczby łóŜek na tych oddziałach 

nie spowoduje ograniczenia działalności Zakładu i udzielanych świadczeń zdrowotnych.  

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

 
Z-ca Naczelnika Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej 
 

/-/ mgr Anna Zawadzka 
 


