-Projekt-

Uchwała Nr XXXII/…../2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 23 maja 2013 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”.

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.) w związku z art. 42 ust. 4
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 217) po przeprowadzeniu konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku
Publicznego w Wodzisławiu Śląskim i organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536, z późn.
zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§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”
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2012 roku, poz. 1813 i 4024 oraz Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego z 2013 roku, poz. 207 i poz. 2384) w następujący sposób:
1) nazwa uchwały otrzymuje brzmienie:
”w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim”;
2) w statucie Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim stanowiącym załącznik
do uchwały:
a) § 15 ust. 1 pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) zastępcy dyrektora d/s lecznictwa (w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim),”;
b) § 15 ust. 1 pkt 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) naczelne pielęgniarki (w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim),”;
c) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18 Zmian w statucie dokonuje Rada Powiatu Wodzisławskiego.”;
d) Załącznik Nr 2 do statutu p.n. „Schemat organizacyjny Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej
uchwały.

§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.

Załącznik
do Uchwały Nr XXXII/…../2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 23 maja 2013 roku

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XXXII/…./2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 23 maja 2013 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”.
Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 217) statut podmiotu leczniczego niebędącego
przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący.
Natomiast art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U z 2011r. Nr 197, poz. 1172,
z późn. zm.) stanowi, że w przypadku, gdy akt prawny był nowelizowany należy nie rzadziej
niż raz na rok ogłosić jego tekst jednolity.
Statut Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, który wszedł w życie 1.06.2012r.
był od tego dnia trzykrotnie nowelizowany (Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXII/231/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z dnia 17 października 2012 roku, poz. 4024 oraz Uchwałą Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/262/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 9 stycznia 2013 roku, poz. 207 oraz
Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVIII/289/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2013 roku,
poz. 2384), co zgodnie z zapisem ww. ustawy wymaga ogłoszenia jego tekstu jednolitego.
Procedura nadania tekstu jednolitego statutu - zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych - polega na ogłoszeniu tekstu jednolitego
uchwały, którą został on nadany. Oznacza to konieczność ogłoszenia tekstu jednolitego
Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XVI/182/2012 z dnia 29.03.2012r.
(opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 9.05.2012r. poz.
1813).
Jednakże należy zauważyć, iż ww. Uchwała Rady Powiatu Wodzisławskiego
w swoim tytule posługuje się nazwą „w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śląskim”, który w dniu nadania nowego statutu i połączenia obu powiatowych

SP ZOZ-ów (tj. 1.06.2012r.) otrzymał nazwę – Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Wydaje się, że ogłoszenie tekstu jednolitego ww. uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego, odwołującej się w swojej nazwie do podmiotu leczniczego, który działa
obecnie pod inną nazwą może powodować duże trudności z interpretacją zapisów takiej
uchwały.
Dlatego też na pierwszym etapie postępowania mającego na celu ogłoszenie tekstu
jednolitego statutu PP ZOZ-u konieczne jest dokonanie zmiany nazwy właściwej uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego, a następnie – po wprowadzeniu tej zmiany - możliwe będzie
ogłoszenie jej tekstu jednolitego.
Oprócz ww. zmiany będącej pierwszym etapem postępowania w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego statutu PP ZOZ-u, do treści ww. uchwały wprowadzono także dodatkowe
poprawki,

zgłoszone

m.in.

przez

Dyrektora

PP

ZOZ-u

Panią

Bożenę

Capek.

Zmiany te dotyczą ujednolicenia nazewnictwa, jakim posługuje się statut w odniesieniu do
stanowisk zastępców dyrektora do spraw lecznictwa oraz naczelnych pielęgniarek.
Doprecyzowano również zapis § 18 statutu, wskazując, iż zmian statutu dokonuje
Rada Powiatu Wodzisławskiego.

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

Naczelnik Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

/-/ Iwona Koczy

