
 
-Projekt- 

Uchwała Nr XXVII/   /2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 31 stycznia 2013 roku  
 
 
w sprawie: udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim.  

 
Na podstawie 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.), art. 114 ust. 1 pkt 3  
w związku z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  
(Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)  
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Udziela się dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
w wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem  
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja czwartej kondygnacji bloku łóżkowego 
na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala w Wodzisławiu Śląskim”.  
 

§ 2 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej i zasady rozliczenia środków, o których 
mowa w § 1, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim   
a Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 

  
§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
do projektu Uchwały Nr  XXVII/…/2013  

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 31 stycznia 2013 roku 

 
 
 

w sprawie: udzielenia dotacji Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.   

 

 

 

Zgodnie z zapisem art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych 

sprawach zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r.  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w dziale V 

uregulowała zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym 

działalność leczniczą. Zgodnie z art. 114 ww. ustawy podmiot leczniczy niebędący 

przedsiębiorcą może otrzymywać środki publiczne między innymi na remonty i inwestycje 

oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego. 

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zwrócił się z wnioskiem z dnia  

12 czerwca 2012 roku L.dz./ZOZ/KANC/754/2012 o przyznanie dotacji celowej na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja czwartej kondygnacji bloku łóżkowego na potrzeby 

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.  

Z informacji przekazanej przez Dyrektora wynika, iż w związku z likwidacja Oddziału 

Urologicznego istnieje możliwość zmiany lokalizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii, który zostałby przeniesiony w jego miejsce. W Oddział Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii hospitalizowani są pacjenci wymagający szczególnie intensywnej opieki medycznej  

w sytuacjach gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia i zagrożenia życia. Najczęściej 

hospitalizacje mają charakter nagły i ciężki przebieg. Wodzisławski oddział w miarę 

możliwości jest systematycznie doposażany w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny 

istnieją jednak potrzeby, które wzrastają wraz ze zmieniającymi się okresowo wymogami 

NFZ, rozwojem techniki, stopniem wyeksploatowania używanego sprzętu, a także potrzebami 

społeczeństwa.  

Pomoc finansowa z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 500 000 złotych 

przeznaczona zostanie na realizację prac adaptacyjnych, które obejmą: 

1) roboty budowlane, 

2) instalacje elektryczne i teletechniczne, 

3) instalacje sanitarne. 



Przewidywany koszt całego zadania inwestycyjnego wyniesie około 822 975 zł. 

Zakończenie wszystkich prac adaptacyjnych zaplanowano na dzień 30 kwietnia 2013 roku.  

Wszelkie remonty, inwestycje i zakupy mają na celu dostosowanie PPZOZ do 

obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienie jakości udzielanych świadczeń 

medycznych dla pacjentów. Każdy zakup i remont przy jednoczesnym finansowaniu bieżącej 

działalności medycznej znacznie obciąża budżet zakładu. Na uwagę zasługuje również fakt, 

iż świadczone na rzecz wszystkich pacjentów usługi zdrowotne są niedofinansowane przez 

płatnika, którym jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Umowy zawierane z NFZ określają limity 

na wykonywanie świadczeń i nie uwzględniają zapłaty za wykonane świadczenia 

ponadlimitowe. Jednymi z nielicznych świadczeń, za które Narodowy Fundusz Zdrowia płaci 

są to świadczenia ponadlimitowe świadczone w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii.  

W budżecie powiatu na rok 2013 została zaplanowana kwota 500 000 zł w dziale 851 

– ochrona zdrowia.  

Ponadto 24 września 2012r. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu 

Wodzisławskiego skierowała wniosek do Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości 

dofinansowania remontu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i zabezpieczenie na 

ten cel środków finansowych w budżecie powiatu na rok 2013. 

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

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


