
-Projekt- 
Uchwała Nr IX/    /2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 czerwca 2007 roku  

 
 
w sprawie: wyraŜenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału 

Wewnętrznego I będącego komórką organizacyjną samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod nazwą ,,Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. 

 
 
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. 65a ust. 2 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 
 

Pozytywnie opiniuje się czasowe zaprzestanie działalności Oddziału Wewnętrznego I będącego 
komórką organizacyjną samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod 
nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” na czas remontu oddziału. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

z dnia 28 czerwca 2007 roku 
 
 
 

w sprawie: wyraŜenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału Wewnętrznego 
I będącego komórką organizacyjną samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej działającego pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach”. 

 
 
 

W związku z planowaną wymianą stolarki okiennej i malowaniem Oddziału  

Wewnętrznego I w dniach od 1-31 sierpnia 2007 roku, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach pismem z dnia 21.05.2007r. znak L.dz.ZOZ/5068/2007, zwrócił się z prośbą o 

wyraŜenie opinii w sprawie czasowego zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych  

w w/w oddziale. Czasowe zamknięcie oddziału Wewnętrznego I nie spowoduje całkowitego 

ograniczenia udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych. Pacjenci 

wymagający hospitalizacji będą mogli uzyskać takie świadczenie w Oddziale  

Wewnętrznym II tut. szpitala. 

Zgodnie z brzmieniem art. 65a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 

zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89) czasowe zaprzestanie działalności 

komórek organizacyjnych wymaga uzyskania pozytywnej opinii podmiotu, który zakład 

utworzył. 

Opinia organu załoŜycielskiego zostanie dołączona do wniosku, który zostanie złoŜony  

do Wojewody Śląskiego, poniewaŜ czasowe zaprzestanie działalności m.in. komórek 

organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej wymaga uzyskania zgody Wojewody. 

 

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

 
Naczelnik Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej 
 

/-/ Iwona Koczy 


