
 

Uchwała Nr VII/     /2011 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 26 maja 2011 roku  
 
 
w sprawie: wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim”. 

 
 

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. 65a ust. 2 i 4 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 
 

Wydaje się pozytywną opinię o zamiarze czasowego zaprzestania działalności Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” w okresie od 4 lipca 2011r. 
do 15 lipca 2011r. pozytywnie zaopiniowanego Uchwałą Rady Społecznej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim Nr 7/2011 z dnia 12 maja 2011 roku, która stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr VII/…/2011 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 maja 2011 roku 

 
Uchwała nr  7/ 2011 

Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Wodzisławiu Śl. z dnia 12.05.2011r. 

 
 
 
w sprawie: wyraŜenia opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” w terminie od 
4.07.2011 do 15.07.2011r. 

 
Na podstawie art.46 pkt 6a w zw. z art. 65a ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.                 
o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007r. nr 14 poz.89 z późn. zmianami) 
 
 
 

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

 
 

§1 
 

Pozytywnie opiniuje się czasowe zaprzestanie działalności Oddziału Anestezjologii                          
i Intensywnej Terapii samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” na okres od 4.07.2011 do 15.07.2011r. 

 
 

§2 
 

Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. do przedłoŜenia 
uchwały Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. Radzie Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
       Przewodniczący Rady Społecznej 
      Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. 
 
             mgr inŜ. Tadeusz Skatuła 
 
 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr VII/     /2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 maja 2011 roku  

 
 
w sprawie: wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim”.  

 
 

Na podstawie art. 65a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki 

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

Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim, zwrócił się z prośbą o wyraŜenie opinii 

dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii w okresie od 4 lipca 2011r. do 15 lipca 2011r. 

PowyŜsze podyktowane jest koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych 

polegających głównie na malowaniu wszystkich pomieszczeń Oddziału oraz korytarza jak 

równieŜ na wykonaniu czynności sprawdzających i naprawczych eksploatowanych instalacji. 

W czasie zaprzestania działalności przez ww. Oddział ciągłość udzielania świadczeń 

zdrowotnych będzie zapewniona przez okoliczne szpitale, mające w swoich strukturach 

oddziały anestezjologii i intensywnej terapii. 

Niniejsze zaprzestanie działalności zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę 

Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim w dniu 12 maja 2011r. 

uchwałą Nr 7/2011.  

Zgodnie z art. 65a ust. 4 ww. ustawy podmiot tworzący wydaje opinię w sprawie 

czasowego zaprzestania działalności przez zakład w terminie 21 dni od dnia otrzymania 

wniosku kierownika szpitala. Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne  

z wydaniem opinii pozytywnej.  

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

 

 
        Naczelnik Wydziału 
          Zdrowia i Polityki Społecznej 
 
                /-/ mgr Iwona Koczy 


