
-Projekt- 
Uchwała Nr VI/..../2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 kwietnia 2011 roku  

 
 
w sprawie: dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Pracowni 
diagnostyki laboratoryjnej w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

 
 
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 i 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 z późn. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Dokonuje się przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 
polegającego na likwidacji Pracowni diagnostyki laboratoryjnej w Rydułtowach,  
przy ul. Plebiscytowej 47, pozytywnie zaopiniowanego uchwałą Rady Społecznej Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach Nr 5/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku, która stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Dzień zakończenia działalności likwidowanej komórki organizacyjnej ustala się  
na pierwszy dzień następujący bezpośrednio po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia 
niniejszej uchwały. 

3. Ustala się, Ŝe dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w zakresie wykonywanym 
dotychczas przez Pracownię diagnostyki laboratoryjnej w Rydułtowach  
przy ul. Plebiscytowej 47 zapewni „dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne”   
Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-065, przy ul. Mikołowskiej 53. 

4. Zakres świadczeń jakie będą udzielane przez spółkę, o której mowa w ust. 3 nie zmniejszy 
się w stosunku do zakresu świadczeń udzielanych dotychczas przez Pracownię 
diagnostyki laboratoryjnej w Rydułtowach, przy ul. Plebiscytowej 47. 

 
§ 2 

 
Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
do wykonania ogółu czynności związanych z przekształceniem, o którym mowa w niniejszej 
uchwale. 
 
 
 
 



 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
    do Uchwały Nr VI/....../2011 
    Rady Powiatu Wodzisławskiego 
    z dnia 28 kwietnia 2011roku 

 
 

                                Uchwała Nr 5/2011 
                 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
            z dnia 11 lutego 2011 roku 
 
w sprawie: wydania opinii dotyczącej ograniczenia działalności samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej                                  
w  Rydułtowach” polegającego na likwidacji Pracowni diagnostyki laboratoryjnej 
w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

 
Na podstawie art. 46 pkt 1 litery c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki 
zdrowotnej (tekst jednolity  Dz. U. z 2007 r.  Nr 14, poz. 89 z późn. zmianami) oraz § 17     
pkt 1 litery c statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i § 12 ust. 1 Regulaminu 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
 
   Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej 
    w Rydułtowach postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
 
Pozytywnie opiniuje się ograniczenie działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegające na likwidacji 
Pracowni diagnostyki laboratoryjnej  w  Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47 z przyjęciem, 
iŜ: 
 
1)  dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń wchodzących w zakres likwidowanej pracowni  

zapewni firma Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą:           
40-065 Katowice, ul. Mikołowska 53. 

2) zakończenie działalności likwidowanej komórki organizacyjnej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach nastąpi w pierwszy dzień następujący bezpośrednio po 
upływie 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Radę Powiatu Wodzisławskiego. 

 
§ 2 

 
Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do przedstawienia 
niniejszej uchwały podmiotowi, który zakład utworzył. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Społecznej 
          Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

               mgr Damian Majcherek   
 
 



Uzasadnienie 
do projektu Uchwały Nr VI/....../2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 kwietnia 2011 roku  

 
w sprawie: dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Pracowni 
diagnostyki laboratoryjnej w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

 

 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 z późn. zm.) przekształcenie 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze uchwały właściwego organu 

jednostki samorządu terytorialnego.  

Z wnioskiem o dokonanie przekształcenia polegającego na likwidacji Pracowni 

diagnostyki laboratoryjnej w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47 wystąpiła Pani BoŜena 

Capek, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach pismem L.dz.ZOZ/1528/2011  

z dnia 11 lutego 2011 roku. 

Z przeprowadzonej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach analizy kosztów 

funkcjonowania Pracowni diagnostyki laboratoryjnej w latach 2009-2010 wynika,  

iŜ przekazanie usług laboratoryjnych firmie zewnętrznej jest uzasadnione ekonomicznie. 

Związane jest to równieŜ z faktem, iŜ obecnie diagnostyka mikrobiologiczna dla potrzeb 

ZOZ–u w Rydułtowach wykonywana jest poza laboratorium naleŜącym do struktury Zakładu, 

na podstawie umów z podwykonawcami.  

Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach przeprowadził konkurs ofert  

na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej dla 

potrzeb Zakładu wraz z najmem pomieszczeń, który wygrała firma „dr n. med. Teresa Fryda 

Laboratorium Medyczne” Sp. z o.o. w Katowicach. Ww. firma wykonywać będzie usługi 

łącznie z diagnostyką bakteriologiczną w pomieszczeniach wynajętych od ZOZ-u  

w Rydułtowach. Koszt usług laboratoryjnych świadczonych przez ww. spółkę będzie niŜszy 

w stosunku do kosztów ponoszonych dotychczas przez ZOZ o ok. 500 tys. zł w stosunku 

rocznym (do porównania przyjęto koszty z roku 2010). 

Ww. spółka zawarła z ZOZ-em umowę na okres 5 lat. Zgodnie z postanowieniami tej 

umowy pracownicy Pracowni diagnostyki laboratoryjnej (19 osób) zostaną przejęci przez 

spółkę w trybie art. 231 Kodeksu Pracy, z gwarancją 3-letniego okresu ich zatrudnienia. 



Przyjęty sposób przekształcenia zapewnia osobom korzystającym dotychczas z usług 

likwidowanej pracowni dalsze, nieprzerwane udzielanie tych świadczeń zdrowotnych – bez 

istotnego ograniczania ich dostępności, warunków udzielania i jakości.  

Zgodnie z wymogiem art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach 

opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) projekt 

uchwały dotyczącej ww. przekształcenia został przesłany do zaopiniowania do organów 

miast, gmin i powiatów z terenu statutowej działalności ZOZ-u w Rydułtowach oraz 

Wojewody Śląskiego. Uzyskano następujące opinie: 

1) Powiat Rybnicki –  opinia pozytywna, 

2) Powiat Raciborski –  opinia pozytywna, 

3) Miasto Radlin –  opinia negatywna, 

4) Miasto Pszów –  opinia negatywna, 

5) Gmina Kornowac –  opinia pozytywna, 

6) Gmina Jejkowice –  opinia pozytywna, 

7) Gmina Lyski –  opinia pozytywna, 

8) Gmina Gaszowice –  opinia pozytywna. 

Kierownik Oddziału w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Pani Małgorzata Rasała-Tomczyk, działając 

z upowaŜnienia Wojewody Śląskiego pismem z dnia 22 marca 2011 roku znak: 

NZ/II/0525/3/11 poinformowała, iŜ nie wnosi uwag do zamiaru przekształcenia Zespołu  

i do przedłoŜonego projektu uchwały. 

Natomiast władze Miasta Rydułtowy nie przedstawiły opinii w przedmiotowej 

sprawie. W związku z powyŜszym, mając na uwadze zapisy art. 77b ustawy z dnia 5 czerwca 

1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. 

zm.) naleŜy przyjąć, iŜ ww. projekt uchwały został przyjęty w brzmieniu przedłoŜonym przez 

Powiat Wodzisławski. 

Niniejsze przekształcenie zostało ponadto pozytywnie zaopiniowane przez Radę 

Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach uchwałą Nr 5/2011 z dnia 11 lutego 

2011 roku, która stanowi załącznik do projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

Mając na uwadze powyŜsze wnoszę jak w sentencji przedłoŜonego projektu uchwały. 

        

NACZELNIK WYDZIAŁU 

       Zdrowia i Polityki Społecznej 

            /-/ mgr Iwona Koczy 


