
- 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 Wodzisławiu Śl.”. 
 
 
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 Wodzisławiu Śl.”, przyjęte Uchwałą nr 3/2007  
z dnia 23.02.2007r. Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl., stanowiącą 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

Uchwała nr 3 /2007 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wodzisławiu Śl. z dnia 23.02.2007r. 
 
 
w sprawie:  uchwalenia aneksu nr 1/2007 z dnia  23.02.2007r. do statutu samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śl.”  

 
 
Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991r. (tj. 
Dz.U. z 2007r. nr 14 poz. 89) oraz § 17 pkt 3 statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” 
 

 
Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Wodzisławiu Śl. postanawia , co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Uchwalić aneks nr 1/2007 z dnia  23.02.2007r. do statutu samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Zobowiązać Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. do przedłoŜenia uchwały 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. Radzie Powiatu 
Wodzisławskiego celem zatwierdzenia zmian w statucie. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. 

 
/-/ mgr  Józef śywina 

 
 



Załącznik do uchwały nr 3/2007 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Wodzisławiu Śl. z dnia 23.02.2007r. 

 
Aneks nr 1/2007 

 
z dnia 23.02.2007r. do statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej             
p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” 
 
 
Działając na podstawie § 17 pkt 3 statutu samodzielnego publicznego  zakładu opieki zdrowotnej 
p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” – Rada Społeczna Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. wprowadza następujące zmiany: 
  
W statucie: 

− w § 14 skreśla  się dotychczasową treść ust. 3 i wprowadza nową w brzmieniu:            
Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru, z tym Ŝe Rada pełni swoje 
obowiązki do czasu powołania nowej Rady nie dłuŜej jednak niŜ 3 miesiące po upływie 
kadencji. 

− w § 22 ust. 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:  
na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej. 

 
W załączniku nr 1 do statutu: 

− skreśla się dotychczasową treść ust. 3 i wprowadza nową w brzmieniu:  
     3. Pracownie diagnostyczne: 

1) pracownie diagnostyki obrazowej: 
a) pracownia diagnostyki obrazowej RTG   44 – 300 Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 51, 
b) pracownia diagnostyki obrazowej RTG   44 – 300 Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 164, 
c) pracownia diagnostyki obrazowej USG   44 – 300 Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 51, 
d) pracownia diagnostyki obrazowej USG   44 – 300 Wodzisław Śl., ul. Wałowa 30. 

      2) pracownie diagnostyki laboratoryjnej: 
a) pracownia diagnostyki laboratoryjnej      44 – 300 Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 51, 
b) pracownia diagnostyki laboratoryjnej-mikrobiologiczna   44 – 300 Wodzisław Śl.,          

ul. 26 Marca 164. 
       3) pracownie inne: 

a) pracownia EEG                         44 – 300 Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 51, 
b) pracownia EKG                        44 – 300 Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 51, 
c) pracownia endoskopii               44 – 300 Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 51, 
d) pracownia anatomopatologii     44 – 300 Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 51, 
e) pracownia cytostatyków           44 – 300 Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 51. 

 
 

Przewodniczący Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. 

 
/-/ mgr  Józef śywina 



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

 
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 Wodzisławiu Śl.”. 
 

 

 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  do  wprowadzenia w  Statucie i w załączniku  Nr  1 do  Statutu   SP  ZOZ -u              

w  Wodzisławiu Śl., zgodnie z Uchwałą Rady Społecznej nr 3/2007 z dnia 23.02.2007r. dotyczą: 

• wprowadzenia  nowego  zapisu w § 14 ust.  3  w  brzmieniu: „Kadencja  Rady Społecznej  

trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru, z tym, Ŝe Rada pełni swoje obowiązki do czasu 

powołania nowej Rady nie dłuŜej jednak niŜ 3 miesiące po upływie kadencji” - zapis ten 

umoŜliwi doprecyzowanie okresu kadencji Rady Społecznej, 

• dodania  pkt  8  w  §  22  ust 2 o treści: „na  realizację  programów   współfinansowanych 

ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej” – zapis ten umoŜliwi 

pozyskiwanie środków finansowych z budŜetu Unii, 

• wprowadzenia w załączniku Nr 1 do Statutu nowej treści ust. 3 wynika z konieczności 

podania adresów  pracowni diagnostycznych mieszczących się  w  Zespole.  

Zgodnie z ustaleniami z Urzędem Wojewódzkim przy aktualizacji Księgi Rejestrowej 

ZOZ-u naleŜy podać dokładne adresy pracowni diagnostycznych. 

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

Naczelnik Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

 
/-/ Iwona Koczy 


