- Projekt Uchwała Nr VI/ /2007
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie:

zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej 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. 39
ust. 2 i 3 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
Zatwierdza się zmiany w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, przyjęte Uchwałami Nr 10/2007
i Nr 11/2007 z dnia 12 marca 2007r. Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach, które stanowią załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/ /2007
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 marca 2007r.

Uchwała Nr 10/2007
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
z dnia 12 marca 2007 roku

w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podjęcie uchwały
w sprawie dokonania zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej pod nazwą „ Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.

Na podstawie art. 39, ust. 2 i 3 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 3 statutu Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i § 13 pkt 1 Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach postanawia, co następuje:
§1
Dokonuje się następujących zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”:
1. W § 21 statutu:
a) w ust. 1 pkt 1):
-

wykreśla się dotychczasową treść litery g) oraz nadaje się jej nowe brzmienie:
„g) pełnomocnik ds. zarządzania jakością”,
litera h) otrzymuje brzmienie: „h) biuro prawne”.

b) w ust. 1 pkt 2):
-

dodaje się literę h) w brzmieniu; „ h) dział statystyki medycznej i współpracy
z Narodowym Funduszem Zdrowia”.

2. W załączniku Nr 1 do statutu stanowiącym „Wykaz placówek i komórek organizacyjnych
specjalistycznej opieki zdrowotnej i diagnostyki oraz opieki ambulatoryjnej”:
- w ust. 5 wykreśla się literę g)

3. W załączniku Nr 2 do statutu - „Schemat Organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach” dokonuje się zmiany:
a) pion Dyrektora rozszerza się o samodzielne stanowisko:
„ LZ - Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością”,
b) w zakresie określenia stanowiska „ NP- Radca Prawny” na „NP -Biuro Prawne”,
c)

wykreśla się z działu „NA – Dział Analiz i Statystyki Medycznej” określenia „NAM –
Sekcja Metodyczno – Organizacyjna” i „NAS – Sekcja Statystyki Medycznej” oraz
nadaje mu się nową nazwę: „LF – Dział Statystyki Medycznej i Współpracy
z Narodowym Funduszem Zdrowia” z jednoczesną zmianą podległości słuŜbowej
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

d) w pionie Głównego Księgowego łączy się w jedną sekcję:
„KKF – Sekcję Księgowości Finansowej” i „KMI – Sekcję Księgowości Materiałowej
i Inwentaryzacji” oraz nadaje jej się nową nazwę w brzmieniu: „KFM – Sekcja
Księgowości Finansowej i Majątkowej”.
§2
Zobowiązuje się 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 Andrzej Kania

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/ /2007
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 marca 2007r.

Uchwała Nr 11/2007
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
z dnia 12 marca 2007 roku

w sprawie:

podjęcia uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr 24/2006 Rady Społecznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach z dnia 14 listopada 2006 roku
w sprawie dokonania zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”
oraz o dokonanie zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.

Na podstawie art. 39, ust. 2 i 3 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 3 statutu Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i § 13 pkt 1 Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach postanawia, co następuje:
§1
Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 24/2006 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach z dnia 14 listopada 2006 roku poprzez uchylenie następujących zapisów:
1. w § 1 pkt 1 wykreśla się treść:
„pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Oddział Wewnętrzny III – 45 łóŜek,
- dodaje się w pkt 4 literę a) w brzmieniu:
„a) Pododdział Geriatryczny – 20 łóŜek”.
2. w § 1 pkt 2 wykreśla się w całości.

3) w § 1 pkt 3 wykreśla się w całości.

§2
Dokonuje się następujących zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”:
W załączniku Nr 1 do statutu stanowiącym „Wykaz placówek i komórek organizacyjnych
specjalistycznej opieki zdrowotnej i diagnostyki oraz opieki ambulatoryjnej:
1. w ust. 2 w pkt 1:
- wykreśla się litery c), f), o)
- pozostałe litery otrzymują odpowiednio kolejne oznaczenia od a) do s)
2. w ust. 2 pkt 2 dodaje się literę r) w brzmieniu:
- „r) Poradnia schorzeń tarczycy”
§3
Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do przedstawienia
niniejszej uchwały Radzie Powiatu Wodzisławskiego.

§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
/-/ mgr Andrzej Kania

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr VI/...../2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.
Podstawowym dokumentem regulującym ustrój oraz problematykę funkcjonowania kaŜdego
zakładu opieki zdrowotnej jest jego statut - art. 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach
opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89).
Zgodnie z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, statut uchwala Rada
Społeczna zakładu opieki zdrowotnej i przedkłada go do zatwierdzenia podmiotowi, który zakład
utworzył. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy dokonywaniu zmian w statucie.
Zmiany organizacyjne do wprowadzenia w statucie SP ZOZ w Rydułtowach jak
równieŜ w załączniku nr 1 i 2 do statutu, zgodnie z Uchwałą Rady Społecznej Nr 10/2007 i Nr
11/2007 z dnia 12 marca 2007r. dotyczą:
1) powstania samodzielnego stanowiska pełnomocnika ds. zarządzania jakością, które wiąŜe się z
wdroŜeniem i utrzymaniem systemów jakości w SP ZOZ-ie w Rydułtowach.
Korzyści z wdroŜenia systemów jakości to:
• ocena i rzetelna analiza firmy,
• uporządkowanie firmy, spełnienie wymagań prawnych,
• poprawa jakości świadczonych usług,
• wzrost świadomości wagi świadczenia wysokiej jakości usług wśród personelu oraz
zaangaŜowanie we wspólne zadanie,
• ukierunkowanie „ na pacjenta”,
• stworzenie podstaw do doskonalenia udzielanych usług,
• stworzenie czytelnych, czystych zasad pracy personelu,
• wzrost prestiŜu firmy,
• wzrost przychodów,
• poddawanie się systematycznej kontroli wewnętrznej,
2) powstania biura prawnego, które spowoduje rozszerzenie dotychczasowych świadczeń pomocy
prawnej w zakresie udzielania porad prawnych lub konsultacji prawnych w sprawach
indywidualnych, skomplikowanych pod względem prawnym albo o istotnym znaczeniu
gospodarczym lub społecznym, dotyczących działalności statutowej ZOZ-u,
3) powstania działu Statystki Medycznej i Współpracy z Narodowym Funduszem
Zdrowia, które nastąpi poprzez połączenie dwóch sekcji tj. Sekcji Metodyczno –
Organizacyjnej i Sekcji Statystyki Medycznej. Zmiana nazwy działu i podległości
słuŜbowej wiąŜe się z rozszerzeniem zadań dla nowopowstałego działu. Podstawowe zadania
dotychczasowego Działu Analiz i Statystyki Medycznej zostają rozszerzone między innymi o:
• rozliczanie zawartych umów na świadczenia medyczne z Narodowym Funduszem
Zdrowia,
• merytoryczny nadzór nad realizacją umów z zakresu specjalistycznych świadczeń
zdrowotnych i leczenia szpitalnego, lekarzy będących na umowach kontraktowych,
• prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej świadczeń wykonanych w
ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
• analizę wykonanych świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do zawartych umów,

•

opracowywanie limitów punktowych dla lekarzy specjalistów w odniesieniu do
kontraktu z NFZ,
• ewidencję świadczeń w systemie komputerowym z zakresu leczenia szpitalnego,
• sporządzanie sprawozdań dotyczących lecznictwa otwartego i zamkniętego,
• obsługę informatyczną programów komputerowych dla potrzeb rozliczeń z
NFZ,
• pomoc w przygotowywaniu ofert na świadczenia zdrowotne do NFZ,
• kompletowanie i przygotowywanie do archiwizacji historii chorób (współpraca z
sekretarkami med. z oddziałów szpitalnych w w/w zakresie),
• współpracę merytoryczną i organizacyjną przy udostępnianiu dokumentacji
medycznej dla pacjentów itp.,
4) zmian w pionie Głównego Księgowego, które dotyczą połączenie Sekcji Księgowości
Finansowej, Sekcji Księgowości Materiałowej i Inwentaryzacji w Sekcję Księgowości
Finansowej i Materiałowej. Połączenie to zapewni ciągłość pracy szczególnie w
przypadkach absencji chorobowej i urlopowej i tym samym terminowego przygotowywania
danych do sprawozdawczości finansowej,
5) wykreślenia z załącznika nr 1 do statutu stanowiącego „Wykaz placówek i komórek
organizacyjnych specjalistycznej opieki zdrowotnej i diagnostyki oraz opieki
ambulatoryjnej” w ust. 5 litery g) w brzmieniu; „Pracownia Rtg przy Przychodni Rejonowo
– Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, ul. Orkana 8, co jest konsekwencją Uchwały Nr
XLIX/603/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21.09.2006r. w sprawie
dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach”
polegającego na likwidacji pracowni Rtg w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w
Radlinie, przy ul. Orkana 8,
6) wykreślenia z załącznika nr 1 do statutu stanowiącego „Wykaz placówek i komórek
organizacyjnych specjalistycznej opieki zdrowotnej i diagnostyki oraz opieki
ambulatoryjnej” w ust. 2 pkt 1 litery:
c) Poradnię Schorzeń Tarczycy,
f) Poradnię Neurologiczną,
o) Poradnię Otolaryngologiczną,
jednocześnie dodaje się w ust. 2 pkt 2 literę r) Poradnia Schorzeń Tarczycy.
WyŜej wskazane poradnie zostały przeniesione z Przychodni Rejonowo –
Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47 do Przychodni
Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11
– przekształcenie to zostało przyjęte Uchwałą Nr IV/56/2007 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku.
PowyŜsze zmiany organizacyjne powinny doprowadzić do poprawy organizacji pracy w
Zespole Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach.
Biorąc pod uwagę powyŜsze wnoszę jak w sentencji przedstawionego projektu uchwały.
Naczelnik Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej
/-/ Iwona Koczy

