
-Projekt- 
Uchwała Nr XVII/... /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 lutego 2008 roku 

 
 
w sprawie: przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” na realizację zadania pod nazwą „Adaptacja magazynu TR przy  
ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby Pogotowia 
Ratunkowego”. 

 
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 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 Wodzisławiu Śląskim” w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset 
tysięcy złotych) na realizację zadania pod nazwą „Adaptacja magazynu TR przy  
ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby Pogotowia Ratunkowego”. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
do projektu uchwały Nr XVII/.... /2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego  

z dnia 28 lutego 2008 roku 
 

 
w sprawie: przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” na realizację zadania pod nazwą „Adaptacja magazynu TR przy 
ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby Pogotowia 
Ratunkowego”. 

 

 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. stanowi, iŜ samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej moŜe 

otrzymywać dotacje budŜetowe między innymi na remonty, inwestycje, w tym zakup 

aparatury i sprzętu medycznego. Dotacje te przyznaje organ, który zakład utworzył. 

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim pismem z dnia  

4 lutego 2008r. znak: ZOZ/DE/703/08 zwróciła się z prośbą o przyznanie dotacji na realizację 

zadania pod nazwą „Adaptacja magazynu TR przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim  

na potrzeby Pogotowia Ratunkowego”. PowyŜsza dotacja będzie przeznaczona  

na sfinansowanie robót budowlanych w dawnym magazynie rezerw terenowych polegających 

na wykonaniu m.in.: 

- docieplenia ścian i stropodachu, 

- pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, 

- stolarki okiennej i drzwiowej, 

- podłoŜa i posadzki, 

- bram garaŜowych, 

- ścian działowych i stropów podwieszanych, 

- instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i centralnego ogrzewania. 

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim zlecił juŜ wykonanie dokumentacji 

projektowo-budowlanej. Wg informacji przekazanych przez Dyrektora wstępny koszt 

inwestycji szacowany jest na ok. 600 tys. zł. Pozostałą część kosztów ponad wnioskowaną 

dotację Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim pokryje z własnych środków.  

 



Realizacja powyŜszego przedsięwzięcia pozwoli na korzystną lokalizację Pogotowia 

Ratunkowego blisko Szpitala przy ul. 26 Marca 51. Wpłynie to na zmniejszenie kosztów 

transportu pacjentów oraz pozwoli na zapewnienie lepszego standardu i funkcjonalności 

pomieszczeń zarówno dla pracowników jak i pojazdów wchodzących w skład 5-ciu zespołów 

wyjazdowych.  

  

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

 
Z-ca Naczelnika Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej 
 

/-/ mgr Anna Zawadzka 
 
 
 
  

 
 
 


