
 
-Projekt- 

Uchwała Nr XIV/...../2007 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 20 grudnia 2007 roku 
 
 
w sprawie: dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na likwidacji Poradni 
Neurologicznej. 

 
 
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, 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 Wodzisławiu 
Śląskim” polegającego na likwidacji Poradni Neurologicznej pozytywnie zaopiniowanego 
uchwałą Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim Nr 4/2007 
z dnia 11 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 Poradnię Neurologiczną zapewni samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, z siedzibą  
w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

4. Zakres świadczeń jakie będą udzielane przez zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa  
w ust. 3 nie ulegnie zmianie w stosunku do zakresu świadczeń udzielanych dotychczas 
przez Poradnię Neurologiczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim. 

 
§ 2 

 
Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim  
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 XIV/...../2007 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
 z dnia  20 grudnia 2007 r.            

 
Uchwała nr  4/2007 

Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Wodzisławiu Śl.  z  dnia 11.10.2007r. 

 

w sprawie:  wyraŜenia opinii o ograniczeniu działalności w zakresie specjalistycznej opieki 
zdrowotnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół 
Opieki Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śl.” 

 
 
 
Na podstawie art. 46 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007r. nr 14 poz. 89 zm. Dz.U. z 2007 nr 166 poz. 1172) 
 
 
                                     Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej  
                                       w Wodzisławiu Śl. uchwala, co następuje: 
 
                                                                     §  1 
 
Pozytywnie opiniuje się ograniczenie działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” w zakresie specjalistycznej 
opieki zdrowotnej  poprzez likwidację następujących poradni : 
 
- Poradnia Neurologiczna 
- Poradnia Endokrynologiczna 
- Poradnia Opieki Paliatywnej 
- Hospicjum Domowe.  
 
                                                                     § 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 

 
                                                
 
 
 
 
 



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

 
do projektu uchwały Nr XIV/...../2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 20 grudnia 2007 roku 
 

 
w sprawie: dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na likwidacji Poradni 
Neurologicznej. 

 

 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.  

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim zwrócił się  

w piśmie z dnia 25 października 2007 roku, znak: L.dz. ON/6822/2007 z wnioskiem  

o dokonanie przekształceń w strukturze organizacyjnej Zakładu w zakresie specjalistycznej 

opieki zdrowotnej polegających na likwidacji m.in. Poradni Neurologicznej. 

Niniejsze przekształcenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim w uchwale Nr 4/2007 z dnia  

11 października 2007 roku w sprawie wyraŜenia opinii o ograniczeniu działalności w zakresie 

specjalistycznej opieki zdrowotnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”. 

Uzasadniając powyŜsze wskazać naleŜy, iŜ zgodnie z informacją przekazaną  

przez Dyrekcję SP ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim - Poradnia Neurologiczna nie posiada 

kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia ze względu na brak moŜliwości zatrudnienia 

lekarza specjalisty neurologa, który pracowałby tylko w poradni.  

Wszyscy lekarze neurolodzy, którzy są zatrudnieni w Zakładzie pracują w pełnym wymiarze 

czasu pracy w Oddziale Neurologicznym ZOZ–u w Wodzisławiu Śląskim zgodnie  

z wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącymi oddziału neurologicznego  

i pododdziału udarowego.  

Natomiast na terenie Powiatu Wodzisławskiego działa 6 poradni neurologicznych (NZOZ-y  

i SP ZOZ Rydułtowy), które posiadają kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia  

i mieszkańcy naszego powiatu mogą korzystać z ich usług. 



Dalsze nieprzerwane udzielanie tych świadczeń bez ograniczania ich dostępności, 

warunków udzielania i jakości zapewni osobom korzystającym dotychczas  

ze świadczeń likwidowanej komórki organizacyjnej samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” z siedzibą  

w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47 posiadający w swojej strukturze Poradnię 

Neurologiczną. 

Projekt niniejszej uchwały został przedłoŜony do zaopiniowania organom władz miast 

i gmin z terenu statutowej działalności ZOZ-u. WyraŜono następujące opinie: 

o Miasto Wodzisław Śląski   opinia pozytywna, 

o Gmina Marklowice   opinia negatywna, 

o Gmina Lubomia   opinia pozytywna, 

o Gmina Gorzyce   opinia negatywna, 

o Gmina Godów   opinia negatywna, 

o Gmina Mszana   opinia pozytywna. 
 

Jednocześnie zaznaczyć naleŜy, iŜ Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, działając z upowaŜnienia Wojewody Śląskiego w piśmie  

z dnia 23 listopada 2007 roku znak: PS.IV/0525/44/1/07 poinformował, iŜ nie wnosi uwag 

merytorycznych do projektu ww. uchwały. 

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

 
wz. Naczelnika Wydziału Zdrowia  

 i Polityki Społecznej 

 

INSPEKTOR 

/-/ mgr Anna Zawadzka 

 


