
-Projekt- 
Uchwała Nr X/    /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 Rydułtowach”  
na roboty ogólnobudowlane w budynkach szpitalnych oraz zakup 
kardiomonitorów dla oddziałów szpitalnych. 

 
 
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) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Przyznaje się dotację samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” w kwocie 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy 
złotych 00/100) na roboty ogólnobudowlane w budynkach szpitalnych oraz zakup 
kardiomonitorów o standardzie podstawowym dla oddziałów szpitalnych. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
do projektu uchwały Nr X/    /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 Rydułtowach”  
na roboty ogólnobudowlane w budynkach szpitalnych oraz zakup 
kardiomonitorów dla oddziałów szpitalnych. 

 
 

Uchwałą Nr VIII/106/2007 z dnia 31 maja 2007 roku Rady Powiatu Wodzisławskiego 

zabezpieczono w budŜecie powiatu kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski 

jest organem załoŜycielskim. 

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 6 czerwca bieŜącego roku 

Uchwałą Nr 95/2007 dokonał zmian układu wykonawczego budŜetu Powiatu 

Wodzisławskiego zgodnie z ww. uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego.  

Biorąc pod uwagę potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach oraz Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim Zarząd Powiatu Wodzisławskiego proponuje 

podział ww. kwoty pomiędzy oba zakłady, po 300 000 zł dla kaŜdego. 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach pismem z dnia 16 lipca 2007r. 

znak: L. dz. ZOZ/6768/2007 poinformowała, iŜ Ŝe środków dotacji w kwocie 300 000 zł 

sfinansowane zostaną roboty ogólnobudowlane tj: 

− roboty dekarskie na Oddziale Pediatrycznym, 

− wymiana stolarki okiennej na Oddziale Wewnętrznym I, 

− remont łazienek na Oddziałach Rehabilitacyjnym i Pediatrycznym, 

− roboty posadzkarskie na Oddziale Wewnętrznym I, 

− oraz oddymianie na Oddziale Pediatrycznym. 

Dyrekcja szacuje, iŜ wykonanie robót ogólnobudowlanych, o których mowa powyŜej będzie 

kosztowało około 278 360 zł.  

Ponadto jak wynika z pisma Pani Dyrektor BoŜeny Capek z pozostałych środków dotacji 

zostaną zakupione kardiomonitory dla Oddziałów Wewnętrznych I i II oraz Oddziału 

Geriatrycznego.  

 



 

Zgodnie z zapisem art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 

zdrowotnej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej moŜe otrzymywać dotacje 

budŜetowe między innymi na remonty lub inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznej 

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

 

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

 
 
 
 

wz. Naczelnika 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

 
/-/ mgr Anna Zawadzka 

INSPEKTOR 
 
 
 


