
- Projekt - 
Uchwała Nr XXII/…./2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 sierpnia 2012 roku  

 
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim” oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą 
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.) oraz art. 42 ust. 4 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, 
z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Zmienia się Uchwałę Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”  
w ten sposób, że § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„§ 2. Wraz z wejściem w życie statutu, o którym mowa w § 1, dotychczasowy 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim” będzie funkcjonował pod nazwą Powiatowy Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim.”. 

2. Zmienia się statut Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik  
do Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 
roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” w następujący sposób: 
1) § 2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Zakład działa pod nazwą: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
       w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.”. 
2) w § 13: 

a) w pkt 1 skreśla się lit. e, 
b) w pkt 2 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e i f w brzmieniu: 

„e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej 
aparatury i sprzętu medycznego, 
  f) regulaminu organizacyjnego;”, 
 
 



3) w załączniku Nr 1 do statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
pt. „Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych stacjonarnej i specjalistycznej opieki 
zdrowotnej”: 
a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
 „3) Oddział Chorób Wewnętrznych I - 41 łóżek, w tym 1 łóżko intensywnej opieki  
            medycznej i 2 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego;”, 
b) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
 „4) Oddział Chorób Wewnętrznych II - 60 łóżek, w tym 1 łóżko intensywnej  
             opieki medycznej i 5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego; 
              a)Pododdział Geriatryczny – 18 łóżek;”, 
c) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  
 „5) Oddział Chorób Wewnętrznych I - 50 łóżek, w tym 1 łóżko intensywnej  
             opieki medycznej i 5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego;” 
d) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
 „6) Oddział Chorób Wewnętrznych II - 33 łóżka, w tym 1 łóżko intensywnej 
opieki medycznej i 3 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego;”. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu Uchwały Nr XXII/…./2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 sierpnia 2012 roku  

 
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim” oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą 
w Wodzisławiu Śląskim. 

 

Zgodnie z zapisem art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) statut podmiotu leczniczego 

niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący.  

Statut Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim został nadany przez Radę Powiatu 

Wodzisławskiego Uchwałą Nr XVI/182/2012 z dnia 29 marca 2012 roku. Zgodnie  

z brzmieniem § 18 ww. dokumentu zmiany w statucie przeprowadza się według tej samej 

procedury co jego nadanie. 

Zmiany statutu wskazane w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 przedłożonego projektu uchwały 

związane są z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, dokonanej na mocy ustawy z dnia 

14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 742). 

 Ustawa ta m.in. w celu dostosowania do form organizacyjnych podmiotów 

leczniczych prowadzących działalność leczniczą wprowadziła obok pojęcia „firmy” danego 

podmiotu leczniczego, pojęcie jego „nazwy”, którego dotychczas nie było w ustawie. 

Powoduje to konieczność dokonania odpowiednich zmian zarówno w Uchwale  

Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie 

nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” jak i w statucie tego zakładu polegających na 

zastąpieniu użytych w tych dokumentach sformułowań „funkcjonuje/działa pod firmą” 

odpowiednio zapisami „funkcjonuje/działa pod nazwą”. 

Kolejna zmiana statutu, określona w § 2 ust. 2 ww. projektu uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego jest także konsekwencją wejścia w życie ww. ustawy z dnia 14 czerwca 

2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawodawca w ww. nowelizacji dokonał zmiany zakresu spraw, w jakich rada społeczna 



przedstawia swoje opinie i wnioski właściwym organom. Obecnie rada społeczna wnioski  

i opinie w sprawie regulaminu organizacyjnego zakładu będzie przedstawiała kierownikowi 

jednostki (a nie jak dotychczas podmiotowi tworzącemu). Natomiast opinie i wnioski  

w sprawach zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury 

 i sprzętu medycznego będą przedstawiane zarówno podmiotowi tworzącemu,  

jak i kierownikowi podmiotu leczniczego. Odpowiednie zmiany należy w tym zakresie 

wprowadzić również do zapisów statutu PP ZOZ-u. 

Z wnioskiem o dokonanie zmian w statucie Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

wystąpiła także Pani Dyrektor Bożena Capek, pismem z dnia 23.07.2012r. znak 

L.dz/Kanc/3083/2012. Podyktowane  to jest koniecznością spełnienia przez zakład wymagań 

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania 

wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319).  

Na mocy ww. rozporządzenia zmieniła się zasada wpisywania do rejestru liczby łóżek. 

Obecnie do liczby łóżek w komórce organizacyjnej wlicza się : 

– liczbę łóżek intensywnej opieki medycznej; 

– liczbę łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego; 

– liczbę łóżek dla noworodków; 

– liczbę inkubatorów. 

W związku ze zmianą określenia ogólnej liczby łóżek należy również dostosować 

zapisy w ww. rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W tym celu 

konieczne jest wyodrębnienie z liczby łóżek ogółem w Oddziale Chorób Wewnętrznych I  

i Oddziale Chorób Wewnętrznych II z Pododdziałem Geriatrycznym Szpitala w Rydułtowach 

oraz w Oddziale Chorób Wewnętrznych I i Oddziale Chorób Wewnętrznych II Szpitala  

w Wodzisławiu Śląskim łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego. W pozostałym 

zakresie zapisy w statucie dotyczące liczby łóżek ogółem w komórkach organizacyjnych  

są zgodne z ww. rozporządzeniem i pozostają bez zmian.  

 

 W związku z powyższym wnoszę jak w sentencji przedłożonego projektu uchwały. 

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


