
-Projekt-  
Uchwała Nr XIII/    /2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 listopada 2007 roku 

 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr X/122/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu 
publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” na remonty, inwestycje, w tym zakup 
sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych i pracowni diagnostycznych. 

 
 
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 oraz art. 42 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 
 

Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie 
przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” na remonty, inwestycje, w tym zakup sprzętu 
medycznego dla oddziałów szpitalnych i pracowni diagnostycznych w ten sposób, iŜ § 1 pkt 3 
otrzymuje brzmienie: 
„3) zakup sprzętu medycznego o standardzie podstawowym dla oddziałów szpitalnych  
       i pracowni diagnostycznych tj.: 

a) stół operacyjny     - Oddział Ginekologiczno-PołoŜniczy, 
b) USG     - Oddział Ginekologiczno-PołoŜniczy, 
c) wiertarka ortopedyczna z oscylacją S5 - Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, 
d) diatermia     - Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, 
e) ssak     - Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, 
f) holter EKG    - Oddział Chorób Wewnętrznych II, 
g) monitor kardiologiczny   - Oddział Chorób Wewnętrznych II, 
h) głowica do USG Philips HDI 4000 - Pracownia diagnostyki obrazowej RTG, 
i) aparat elektrochirurgiczny z modułem argonowym - Pracownia endoskopii, 
j) monitor kardiologiczny    - Oddział Chorób Wewnętrznych I,  
k) monitor kardiologiczny                            - Oddział Chirurgii Ogólnej, 
l) zestaw narzędzi do wideogastroskopu     - Pracownia endoskopii.”. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  



UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały Nr XIII/    /2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 29 listopada 2007 roku 

 
 

w sprawie: zmiany uchwały Nr X/122/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  
30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu 
publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” na remonty, inwestycje, w tym 
zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych i pracowni 
diagnostycznych. 

 
 
 

Uchwałą Nr X/122/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku Rada Powiatu Wodzisławskiego 

przyznała Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim dotację celową  

w wysokości 300 000 zł na remonty, inwestycje, w tym zakup sprzętu medycznego dla 

oddziałów szpitalnych i pracowni diagnostycznych. 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim pismem z dnia 6 listopada 

2007r. znak: ZOZ/D/7082/07 poinformowała, iŜ w wyniku przeprowadzonych procedur 

przetargowych zaoszczędzono około 30 000 zł. W związku z tym w celu pełnego 

wykorzystania przyznanej dotacji Dyrekcja zwróciła się z prośbą o wyraŜenie zgody na zakup 

z uzyskanych oszczędności: 

1) dwóch monitorów kardiologicznych dla Oddziału Chorób Wewnętrznych I oraz 

Oddziału Chirurgii Ogólnej, 

2) zestawu narzędzi do wideogastroskopu dla pracowni endoskopii. 

Wnioskowana zmiana jest zgodna z intencją uchwały Nr X/122/2007 z dnia 30 sierpnia 

2007 roku Rady Powiatu Wodzisławskiego oraz z zawartą w dniu 6 września 2007r. umową 

pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim 

w sprawie przekazania przedmiotowej dotacji. 

 

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

 
wz. Naczelnika Wydziału Zdrowia  

 i Polityki Społecznej 
 

INSPEKTOR 
/-/ mgr Anna Zawadzka 

 


