
-Projekt- 
Uchwała Nr XIII/    /2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 listopada 2007 roku 

 
 
w sprawie: przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” na zakup aparatów USG i RTG. 

 
 
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 

 
1. Przyznaje się dotację samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej  

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” w kwocie 700 000 zł 
(słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100), przyznaną decyzją Wojewody Śląskiego  
Nr FB.I. 3011-694/1/2007 z dnia 23 października 2007 roku. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przeznaczona zostanie na zakup aparatów USG  
i RTG o standardzie co najmniej podstawowym dla potrzeb szpitala. 

 
§ 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: przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” na zakup aparatów USG i RTG. 

 

 

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. o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, iŜ samodzielny publiczny zakład 

opieki zdrowotnej moŜe otrzymywać dotacje budŜetowe. Dotacje te przyznaje organ, który 

zakład utworzył. 

 Pismem z dnia 24 października 2007r. Nr FB.I. 3011-694/2/2007 Dyrektor Wydziału 

Finansów i BudŜetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poinformował,  

iŜ decyzją Wojewody Śląskiego przyznano dotację celową w kwocie 700 000 zł na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Jednocześnie wskazano, iŜ środki 

powyŜsze pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Wodzisławiu Śląskim na zakup aparatów USG i RTG. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez p.o. Dyrektora SP ZOZ-u w Wodzisławiu 

Śląskim zakup powyŜszego sprzętu jest bardzo istotny dla funkcjonowania zakładu poniewaŜ 

pozwoli na wymianę zuŜytych urządzeń i zabezpieczy moŜliwość świadczenia usług 

medycznych w miejscach najbardziej istotnych dla szybkiego działania oraz sprawnej 

diagnozy pacjenta.  

 

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

 

wz. Naczelnika Wydziału Zdrowia  

 i Polityki Społecznej 

 

INSPEKTOR 

/-/ mgr Anna Zawadzka 

 
 
 
 
 
 


