-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 Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni
Dermatologicznej
w
Przychodni
Specjalistycznej
w
Radlinie
na ul. Orkana 10.

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 Rydułtowach”
polegającego na likwidacji Poradni Dermatologicznej w Przychodni Specjalistycznej
w Radlinie, przy ul. Orkana 10, wnioskowanego Uchwałą Nr 6/2007 z dnia
12 października 2007 roku Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach,
która stanowi załączniki do niniejszej uchwały.
2. Zakończenie działalności likwidowanej komórki organizacyjnej nastąpi w dniu 31 marca
2008r.
3. Ustala się, Ŝe dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych bez istotnego
ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w zakresie wykonywanym
dotychczas przez Poradnię Dermatologiczną w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie,
przy ul. Orkana 10 zapewni niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez
lek. med. Aleksandrę Witkowską, która zawarła stosowne porozumienie z Zespołem
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach.
4. Zakres świadczeń jakie będą udzielane przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,
o którym mowa w ust. 3 nie ulegnie zmianie w stosunku do zakresu świadczeń
udzielanych dotychczas przez Poradnię Dermatologiczną w Przychodni Specjalistycznej
w Radlinie, przy ul. Orkana 10.
§2
Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do wykonania ogółu
czynności związanych z przekształceniem, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik
do projektu uchwały Nr XIV/....../2007
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr 6/2007
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 Dermatologicznej w Przychodni Specjalistycznej
w Radlinie przy ul. Orkana 10.
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
Dermatologicznej w Przychodni Specjalistycznej
w Radlinie przy ul. Orkana 10
z przyjęciem, iŜ:
1) dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres
likwidowanej poradni zapewni niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez
lekarzy, którzy zawrą stosowne porozumienie z Zespołem Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach.
2) zakończenie działalności likwidowanej placówki nastąpi w dniu 31.03.2008 roku, jednak
nie wcześniej niŜ zaistnieją warunki do rozpoczęcia działalności przez niepubliczny
zakład opieki zdrowotnej przejmujący jej funkcje.
§2
Zobowiązać 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

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr XIV/...../2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 20 grudnia 2007roku

w sprawie:

dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni
Dermatologicznej
w
Przychodni
Specjalistycznej
w
Radlinie
przy ul. Orkana 10.

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 w dniu 12 października bieŜącego roku uchwały
Nr 6/2007 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 Dermatologicznej w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie
przy ul. Orkana 10.
Uzasadniając
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iŜ

podjęcie

niniejszej

uchwały

jest konsekwencją zaplanowanych przez Dyrekcję zakładu zmian restrukturyzacyjnych,
które w pierwszej kolejności dotyczyły podstawowej opieki zdrowotnej a w następnym etapie
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poprzez przejęcie do wykonania dotychczasowych
zadań przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
W dniu 12 września 2007 roku lek. med. Aleksandra Witkowska zwróciła
się do Dyrekcji ZOZ - u w Rydułtowach z prośbą o wyraŜenie zgody na przekształcenie
Poradni Dermatologicznej w Radlinie przy ul. Orkana 10 w niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej. Wskazana osoba jest obecnie zatrudniona w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach.
Mając na uwadze zaplanowane zmiany restrukturyzacyjne w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach, Dyrekcja wyraziła zgodę na przekształcenie Poradni
Dermatologicznej w Radlinie w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Porozumienie

pomiędzy Panią Aleksandrą Witkowską a Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach zostało zawarte w dniu 26 października 2007 roku.
Niniejszy sposób przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
zapewnia osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń likwidowanej komórki
organizacyjnej
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nieprzerwane

udzielanie

tych

świadczeń

bez

ograniczania

ich dostępności, warunków udzielania i jakości. Ponadto zastosowany sposób przekształcenia
gwarantuje, iŜ likwidowana komórka organizacyjna zakończy działalność nie wcześniej niŜ
3 miesiące od daty podjęcia uchwały likwidacyjnej przez Radę Powiatu Wodzisławskiego.
Niniejsze przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach nastąpi z zachowaniem
przepisów art. 231 Kodeksu pracy.
Projekt niniejszej uchwały został przedłoŜony do zaopiniowania organom władz
powiatów, miast i gmin z terenu statutowej działalności ZOZ-u. WyraŜono następujące
opinie:
− Powiat Rybnicki – opinia pozytywna,
− Powiat Raciborski – opinia pozytywna,
− Miasto Radlin – opinia pozytywna,
− Gmina Kornowac – opinia pozytywna,
− Gmina Jejkowice – opinia pozytywna,
− Gmina Gaszowice – opinia pozytywna.
Władze Miasta Pszów i Rydułtowy nie przedstawiły opinii poniewaŜ sprawa ta zostanie
przedłoŜona pod obrady Rad Miast w dniu 20 grudnia 2007 roku.
Jednocześnie naleŜy zaznaczyć, iŜ Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, działając z upowaŜnienia Wojewody Śląskiego pismem
z dnia 23 listopada 2007 roku znak PS/IV/0525/11/1/07 poinformował, iŜ nie wnosi uwag
merytorycznych do niniejszego projektu uchwały.
Biorąc pod uwagę powyŜsze wnoszę jak w sentencji przedłoŜonego projektu uchwały.

wz. Naczelnika Wydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej

INSPEKTOR
/-/ mgr Anna Zawadzka

