
- Projekt - 
Uchwała Nr VI/    /2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 marca 2007 roku  

 
 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIX/604/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego  

z dnia 21 września 2006 roku w sprawie dokonania przekształceń  
w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 
polegających na likwidacji określonych komórek organizacyjnych. 

 
 
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.) 
oraz art. 36, art. 43 ust. 1, 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 
 

Uwzględniając pozytywne opinie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach, wyraŜone w uchwale Nr 25/2006 z dnia 14 listopada 2006 roku, która 
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i w uchwale Nr 27/2006 z dnia 13 grudnia 2006 
roku, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz w związku z podjęciem przez 
Radę Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach uchwały Nr 6/2007 z dnia  
13 lutego 2007 roku, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały 
zmienia się uchwałę Nr XLIX/604/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 września 
2006 roku w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach” polegających na likwidacji określonych komórek organizacyjnych,  
w następujący sposób: 
 
1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
       „3. Zakończenie działalności likwidowanych komórek organizacyjnych nastąpi  

w terminach: 
1) w dniu 31 marca 2007 roku w odniesieniu do komórek organizacyjnych 

wskazanych w § 1 ust. 1 pkt od 1 do 4, 
2) w dniu 31 grudnia 2006 roku w odniesieniu do komórek organizacyjnych 

wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 5 i 6.”, 
 
 



 
2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Ustala się, Ŝe dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 
wykonywanym dotychczas przez komórki organizacyjne Zespołu Opieki Zdrowotnej, 
wymienione w § 1 ust. 1, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków 
udzielania i jakości zapewnią niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, utworzone przez 
lub spośród lekarzy, którzy zawarli porozumienia z Dyrektorem Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach, wskazanych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.”. 

 
3) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

 
§ 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 25/2006 

                 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
    z dnia 14 listopada 2006 roku 

 
w sprawie: zaopiniowania zmiany terminu przekształceń w strukturze organizacyjnej   

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki  Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji komórek 
organizacyjnych: Poradni Lekarza POZ i Poradni Pediatrycznej                        
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kornowacu, przy ul. Zacisze 27. 

 
 
Na podstawie art. 46,  pkt 1 litery c  ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 
1991 roku (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz § 17 pkt 1 litery c 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 
 
1. Pozytywnie opiniuje się zmianę terminu przekształceń w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji  komórek organizacyjnych: 
Poradni Lekarza POZ i Poradni Pediatrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia                           
w Kornowacu, przy ul. Zacisze 27.  

2. Zakończenie czynności likwidacyjnych oraz działalności komórek organizacyjnych ustala 
się na dzień 31 marca 2007 roku. 

      
      § 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 27/2006 

                 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
    z dnia 13 grudnia 2006 roku 

 
w sprawie:   zaopiniowania zmiany terminu przekształceń w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki  Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji komórek 
organizacyjnych zakładu: Poradni Lekarza POZ  i  Poradni Pediatrycznej 
w  Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie, przy                      
ul. Skwary 39. 

 
Na podstawie art. 46,  pkt 1 litery c  ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 
1991 roku (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz § 17 pkt 1 litery c 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 
 

1. Pozytywnie opiniuje się zmianę terminu przekształceń w strukturze organizacyjnej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji  komórek organizacyjnych 
zakładu: Poradni Lekarza POZ i Poradni Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo- 
Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie, przy ul. Skwary 39.  

2. Zakończenie czynności likwidacyjnych oraz działalności komórek organizacyjnych ustala 
się  na dzień 31 marca 2007 roku. 

      
      § 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 3 
    do uchwały Nr VI/     /2007 
    Rady Powiatu Wodzisławskiego 
    z dnia 29 marca 2007r. 
 
Uchwała Nr 6/2007 

                  Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
    z dnia 13 lutego  2007 roku 

 
 
w sprawie:  zmiany uchwały Nr 15/2006 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej           

w Rydułtowach z dnia 8 sierpnia 2006 roku dotyczącej wystąpienia                      
z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podjęcie uchwały                    
w sprawie ograniczenia działalności samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 
polegającego na likwidacji Poradni Lekarza POZ oraz Poradni 
Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej  Nr 4 w Pszowie 
przy ul. Skwary 39.  

 
 
Na podstawie art. 46,  pkt 1 litery c  ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 
1991 roku (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz § 17 pkt 1 litery c 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: 

 
       

§ 1 
 
Dokonać zmiany uchwały Nr 15/2006 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej                    
w Rydułtowach z dnia 8 sierpnia 2006 roku dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do Rady 
Powiatu Wodzisławskiego o podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia działalności 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Lekarza POZ oraz Poradni 
Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej  Nr 4 w Pszowie przy ul. Skwary 
39 w ten sposób, Ŝe w § 1 pkt 1 przyjmuje, iŜ dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń 
zdrowotnych wchodzące w zakres likwidowanych poradni zapewni niepubliczny zakład 
opieki zdrowotnej utworzony spośród lekarzy, którzy zawarli porozumienie  z Zespołem 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach w dniu 31 lipca 2006 roku. 
 

§ 2 
 
W pozostałym zakresie uchwała Nr 15/2006 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach z dnia 8 sierpnia 2006 roku nie ulega zmianie.    
  
 
 



§ 3 
 
Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do przedstawienia 
niniejszej uchwały Radzie Powiatu Wodzisławskiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
        

 
Wiceprzewodniczący Rady Społecznej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
 

/-/ mgr inŜ. Adam Gawęda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr VI/     /2007 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 marca 2007r. 

 
 
 
 

Wykaz lekarzy, którzy zawarli porozumienia z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach w sprawie utworzenia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
które przejmą do wykonywania zadania likwidowanych komórek organizacyjnych 

 
 
 
 

Nazwa likwidowanej komórki organizacyjnej  
SP ZOZ-u Rydułtowy 

Imi ę i nazwisko lekarza 
 

 
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Rejonowo-

Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie, przy ul. Skwary 39 
 
 

Poradnia Pediatryczna w Przychodni Rejonowo-
Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie, przy ul. Skwary 39 

 

1. lek. med. Joanna Przeliorz 
2. lek. med. Krystian Thamm 
3. lek. med. Stanisław Kurkowski 
 

 
Poradnia Lekarza POZ w Gminnym Ośrodku 

Zdrowia w Kornowacu, ul. Zacisze 27 
 

Poradnia Pediatryczna w Gminnym Ośrodku  
Zdrowia w Kornowacu, ul. Zacisze 27 

 
 
 

lek. med. Krzysztof Stolarczyk 
 

 
Poradnia Lekarza POZ w Wiejskim Ośrodku 

Zdrowia w Jejkowicach, ul. Główna 36 
 

Poradnia Pediatryczna w Wiejskim Ośrodku  
Zdrowia w Jejkowicach, ul. Główna 36 

 

lek. med. Krzysztof Stolarczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do projektu Uchwały Nr VI/...../2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego 
 

z dnia 29 marca 2007 roku 
 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIX/604/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego  

z dnia 21 września 2006 roku w sprawie dokonania przekształceń  
w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 
polegających na likwidacji określonych komórek organizacyjnych. 

 

 Zgodnie z 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.) do właściwości rady powiatu 

naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeŜonych ustawami do kompetencji rady. 

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 

zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89) przekształcenie publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze uchwały właściwego organu jednostki 

samorządu terytorialnego, stąd teŜ Rada Powiatu Wodzisławskiego jest właściwa do podjęcia 

przedmiotowej uchwały.  

Rada Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 21 września 2006 roku podjęła 

uchwałę Nr XLIX/604/2006 w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji określonych komórek 

organizacyjnych. Uchwała ta przewidywała, iŜ likwidacji ulegną następujące komórki 

organizacyjne zakładu: 

1) Poradnia Lekarza POZ w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 4  

w Pszowie przy ul. Skwary 39, 

2)  Poradnia Pediatryczna w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 4  

w Pszowie przy ul. Skwary 39, 

3) Poradnia Lekarza POZ w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kornowacu  

przy ul. Zacisze 27, 

4) Poradnia Pediatryczna w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kornowacu  

przy ul. Zacisze 27, 

5) Poradnia Lekarza POZ w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Jejkowicach  

przy ul. Głównej 36, 

6) Poradnia Pediatryczna w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Jejkowicach  

przy ul. Głównej 36. 



 Zgodnie z zapisem § 1 ust. 3 ww. uchwały zakończenie działalności i czynności 

likwidacyjnych ww. komórek organizacyjnych miało nastąpić w dniu 31 grudnia 2006 roku,  

o ile zaistnieją warunki do podjęcia działalności przez niepubliczne zakłady opieki 

zdrowotnej, które przejmą do wykonywania zadania likwidowanych komórek 

organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach. 

 Ww. uchwała Rady Powiatu Wodzisławskiego zakładała równieŜ, iŜ dalsze 

nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanym dotychczas przez 

komórki organizacyjne Zespołu Opieki Zdrowotnej, wymienione w § 1 ust. 1, bez istotnego 

ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości zapewnią niepubliczne zakłady 

opieki zdrowotnej, utworzone przez lekarzy, którzy zawarli porozumienia z Dyrektorem 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, wymienieni w wykazie stanowiącym załącznik 

Nr 4 do uchwały. 

JednakŜe zaistniały okoliczności powodujące konieczność dokonania zmiany treści 

ww. uchwały. 

 W piśmie z dnia 8.11.2006r., znak L.dz. ZOZ/0487/2006 Dyrektor Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach poinformował, iŜ lek. med. Krzysztof Stolarczyk, który zgodnie  

z wykazem stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/604/2006 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego, miał utworzyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który przejąłby do 

wykonywania zadania likwidowanej Poradni POZ i Poradni Pediatrycznej Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Kornowacu nie zdąŜy rozpocząć swojej działalności z dniem 1 stycznia 

2007 roku. Przyczyną tego opóźnienia jest fakt, iŜ pomieszczenia ww. budynku naleŜy 

dostosować do przepisów prawa w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora ZOZ Rydułtowy przejęcie przez ten zakład 

niepubliczny do wykonywania zadań ww. likwidowanych komórek organizacyjnych moŜe 

nastąpić dopiero z dniem 1 kwietnia 2007 roku. 

Ponadto Dyrekcja ZOZ-u w Rydułtowach poinformowała, iŜ lek. med. Joanna 

Przeliorz zwróciła się w grudniu 2006 roku z prośbą o przesunięcie terminu przejęcia zadań 

udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 4  

w Pszowie przy ul. Skwary 39 przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – sp. z o.o.  

„Na LamŜowcu” - ze względu na przedłuŜającą się procedurę dzierŜawy od Miasta Pszów 

nieruchomości znajdującej się przy ul. Skwary 39. 

13 lutego br. Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach podjęła 

uchwałę Nr 6/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr 15/2006 Rady Społecznej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach z dnia 8 sierpnia 2006 roku dotyczącej wystąpienia  



z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia 

działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Lekarza POZ  

oraz Poradni Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie  

przy ul. Skwary 39, co spowodowało równieŜ konieczność dokonania zmian w uchwale  

Nr XLIX/604/2006. 

Jednocześnie z tworzenia NZOZ-u „Na LamŜowcu”, który ma przejąć do 

wykonywania zadania likwidowanych Poradni POZ i Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo-

Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie wycofali się lek. med. Kazimierz Nawrat,  

lek. med. Katarzyna Utrata-Banout i lek. med. Beata Durdzińska-Buzek. Lekarze ci 

potwierdzili niniejszą informację składając stosowne oświadczenia w tej sprawie.  

 Niniejsze okoliczności powodują konieczności dokonania zmian w uchwale  

Nr XLIX/604/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego polegających przede wszystkim na: 

1) wskazaniu dnia 31 marca 2007 roku, jako nowego terminu zakończenia działalności 

likwidowanych komórek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt od 1 do 4 

ww. uchwały, 

2) zmianie treści załącznika Nr 4 do uchwały poprzez wykreślenie nazwisk lekarzy, 

którzy zrezygnowali z udziału w tworzeniu niepublicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, który przejmie do wykonywania zadania likwidowanych Poradni POZ  

i Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie,  

na ul. Skwary 39. 

Mając ponadto na uwadze zalecenia Wojewody Śląskiego, wyraŜone w piśmie z dnia  

11 grudnia 2006 roku, o konieczności określenia terminu zakończenia działalności 

likwidowanych komórek organizacyjnych w sposób precyzyjny i bezwarunkowy – z treści § 1 

ust. 3 uchwały usunięto zapis dotyczący warunkowego zakończenia działalności 

likwidowanych komórek. 

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

 
Naczelnik Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej 
 

/-/ Iwona Koczy 


