
 -Projekt-
Uchwała Nr II/    /2006

Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie: dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego 
publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na utworzeniu w ramach Oddziału 
Pediatrycznego Pododdziału Patologii Noworodka.

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. 36 i art. 46 pkt 1 lit. c 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

Dokonuje się przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu 
opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  
na  utworzeniu  w  ramach  Oddziału  Pediatrycznego  Pododdziału  Patologii  Noworodka 
obejmującego  4  łóżka,  pozytywnie  zaopiniowanego  Uchwałą  Nr  22/2006  Rady  Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach z dnia 14 listopada 2006 roku, stanowiącą 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 2006 r.

Uchwała Nr 22/2006
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

z dnia 14 listopada 2006 roku

w sprawie:  wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podjęcie uchwały 
w  sprawie  rozszerzenia  działalności  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego 
na  utworzeniu  w  ramach  Oddziału  Pediatrycznego  4  łóżkowego  Pododdziału 
Patologii Noworodka.

Na podstawie art. 46,  pkt  1 lit. 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  lit.  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

Wystąpić  z  wnioskiem  do  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  o  podjęcie  uchwały  w  sprawie 
rozszerzenia  działalności  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na utworzeniu w ramach Oddziału 
Pediatrycznego 4 łóżkowego Pododdziału Patologii Noworodka.

§ 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



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

do projektu uchwały Nr II/…../2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie: dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego 
publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na utworzeniu w ramach Oddziału 
Pediatrycznego Pododdziału Patologii Noworodka.

Zgodnie z treścią art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz.  U.  z  1991 roku,  Nr 91,  poz.  408 z  późn.  zm.)  decyzję  o  tworzeniu,  przekształceniu w 
strukturze organizacyjnej ZOZ-u podejmuje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego 
w formie uchwały. Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, iż to Rada Powiatu jest podmiotem 
uprawnionym do wypowiadania się w powyższej sprawie.

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, działając na podstawie art. 
46  pkt  1  lit.  c  ustawy  o  zakładach  opieki  zdrowotnej,  Uchwałą  Nr  22/2006  z  dnia  
14 listopada 2006 roku wystąpiła z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podjęcie 
uchwały  w  sprawie  rozszerzenia  działalności  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki 
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  
na  utworzeniu  w  ramach  Oddziału  Pediatrycznego  4  łóżkowego  Pododdziału  Patologii 
Noworodka. 

Zgodnie  z  informacją  przekazaną  przez  Dyrektora  SP  ZOZ  -u  w  Rydułtowach  – 
utworzenie  Pododdziału  Patologii  Noworodka  jest  niezbędne  ze  względów  ekonomicznych  
i  społecznych  -  umożliwi  bowiem  bliższy  kontakt  rodziców  z  dzieckiem  i  pozwoli  
na uniknięcie transportu noworodka do odległych oddziałów patologii noworodka, w których to 
bardzo często brakuje miejsc. 

Oddział  Pediatryczny  w  SP  ZOZ  -ie  w  Rydułtowach  jest  przygotowany  lokalowo  
na stworzenie 4 łóżek Pododdziału Patologii Noworodka. Obecnie dysponuje 2 inkubatorami, 
pompami infuzyjnymi, jak również kardiomonitorami i pulsoxymetrami. 

W dniu 3 października 2006r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach otrzymał zgodę 
Konsultanta  Wojewódzkiego  w  dziedzinie  Neonatologii  na  stworzenie  4  –  łóżkowego 
Pododdziału Patologii Noworodka w ramach działającego już Oddziału Pediatrycznego.
Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę jak w sentencji przedłożonego projektu uchwały.

Naczelnik Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

/-/ Iwona Koczy


