
-Projekt-
Uchwała Nr II/     /2006

Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 14 grudnia 2006 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 
(Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się zmiany w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 
nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”,  wskazane  w  §  1  pkt  1  tiret  od  2
do 7 Uchwały Nr 24/2006 Rady Społecznej  Zespołu Opieki  Zdrowotnej  w Rydułtowach,
z dnia 14 listopada 2006 roku, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik 
do uchwały Nr II/....../2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 14 grudnia 2006r.

Uchwała Nr 24/2006
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

z dnia 14 listopada 2006 roku

w  sprawie:   wystąpienia  z  wnioskiem do  Rady  Powiatu  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 (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) 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”:
W załączniku Nr 1 do statutu stanowiącym „Wykaz placówek i komórek organizacyjnych 
specjalistycznej opieki zdrowotnej i diagnostyki oraz opieki ambulatoryjnej”:

1)w ust. 1:
pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

      „4) Oddział Wewnętrzny III – 45 łóżek,
-    dodaje się w pkt 4 literę a) w brzmieniu:
        „a) Pododdział Geriatryczny – 20 łóżek”   

            
            -    w pkt 5 zmniejsza się ilość łóżek z 56 do 52

-dodaje się w pkt 5 literę a) w brzmieniu:
      „a) Pododdział Patologii Noworodka – 4 łóżka”

-w pkt 6 zmniejsza się liczbę łóżek z 54 do 50
-w pkt 7 zmniejsza się liczbę łóżek z 46 do 30
-w pkt 9 zmniejsza się liczbę łóżek z 27 do 18
-w pkt 11 zwiększa się liczbę łóżek z 12 do 14

2) w ust. 2  w pkt 1 wykreśla się:
-litery a), c), f), o)
-pozostałe litery otrzymują odpowiednio kolejne oznaczenia  od a) do  r)

3) w ust. 2 pkt 2 dodaje się literę r) w brzmieniu :

- „r) Poradnia Schorzeń Tarczycy”.



§ 2

Zobowiązać  Dyrektora  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach  do  przedstawienia 
niniejszej uchwały Radzie Powiatu Wodzisławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej
    Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

/-/ mgr Andrzej Kania



UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr II/      /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.

Zgodnie z brzmieniem art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) statut publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej uchwala rada społeczna zakładu i przedkłada do zatwierdzenia organowi, 
który  utworzył  zakład.  Przepis  ten  stosuje  się  odpowiednio  przy  dokonywaniu  zmian  
w statucie.

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach na posiedzeniu w dniu 
14  listopada  2006r.  wystąpiła  z  wnioskiem  do  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  
o  zatwierdzenie  określonych  zmian  w  statucie  zakładu.  Konieczność  wprowadzenia  tych 
zmian wynikła z faktu utworzenia w ramach Oddziału Pediatrycznego Pododdziału Patologii 
Noworodka,  z 4 łóżkami.  Pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia oraz zwiększenia liczby 
łóżek w oddziałach szpitalnych. Z informacji przekazanej przez Dyrekcję zakładu wynika,  
iż  po  objęciu  stanowiska  kierownika  tego  zakładu  zastano  sytuację  polegającą  na  tym,  
iż liczba łóżek podana w statucie nie odpowiada faktycznej liczbie, jakie posiadają oddziały. 
Rozbieżności te dotyczą następujących oddziałów i przedstawiają się następująco:
1) w Oddziale Pediatrycznym w statucie wskazano 56 łóżek a faktycznie funkcjonują 52,
2) w Oddziale  Chirurgii  Ogólnej  w statucie  wskazano 54  łóżka a  faktycznie w oddziale 

funkcjonuje 50 łóżek,
3) w  Oddziale  Chirurgii  Urazowo-Ortopedycznej  w  statucie  wykazano  46  łóżek  

a faktycznie oddział posiada 30 łóżek,
4) Oddział  Neonatologiczny  obecnie  posiada  18  łóżek,  natomiast  w  statucie  zakładu 

wskazano, iż w oddziale tym jest 27 łóżek,
5) w Oddziale Otolaryngologicznym funkcjonuje 14 łóżek a w statucie wykazanych jest 12.

Powyższe  okoliczności  powodują  konieczność  dokonania  odpowiednich  zmian  
w załączniku Nr 1 do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach pod nazwą „Wykaz 
placówek i komórek organizacyjnych specjalistycznej opieki zdrowotnej i diagnostyki oraz 
opieki ambulatoryjnej” polegających na zmianie liczby łóżek wskazanych w ust. 1 pkt 5, 6, 7, 
9 i 11 oraz dodanie do pkt 5 litery a.

Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę jak w sentencji przedłożonego projektu uchwały.

Naczelnik Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

/-/ Iwona Koczy


