
- Projekt- 
Uchwała Nr XXXII/……./2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 23 maja 2013 roku 
 

w sprawie: rozpatrzenia skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 
dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) na działania 
kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora 
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i 
Wodzisławiu Śląskim z siedzibą   w Wodzisławiu Śląskim   

 
 
Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z  art. art. 227,  229 
pkt 4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego              
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.267)  
  

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Odmawia się uwzględnienia skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 
dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne,  która wpłynęła do Rady Powiatu 
Wodzisławskiego w dniu 2 kwietnia 2013 roku, na działania  kierownika powiatowej 
jednostki organizacyjnej – Dyrektora  Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim p. Bożeny Capek.   

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wodzisławskiego 
zobowiązując do zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi: 

− p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie 
do informacji publiczne), 

− Ministerstwo Zdrowia.   
  

§ 3 
  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
  



Uzasadnienie 
do projektu  uchwały Nr XXXII/……./2013  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 23 maja 2013 roku 

 
w sprawie: rozpatrzenia skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 

dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) na działania 
kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora 
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i 
Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim.   

 
  
          Pismem z dnia 25 marca 2013 roku na podstawie art. 231 ustawy z dnia                        
14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania  administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.                    
z 2013 r. poz. 267, Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia przekazał 
Radzie Powiatu Wodzisławskiego skargę p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 
ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) na działania Dyrektora 
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.    
Ministerstwo Zdrowia przekazując skargę, określiło i ż Skarżący wnosi „zastrzeżenia do 
funkcjonowania Szpitala w Rydułtowach oraz do niezgodnego z wymogami etyki                                
i deontologii zawodowej wykonywania zawodu przez lekarzy zatrudnionych w ww. 
podmiocie leczniczym”. 
           Przepis art. 227  Kodeksu postępowania administracyjnego  wskazuje, iż  przedmiotem 
skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez 
właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów 
skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Ponadto w myśl 
przepisu § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia  2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku 
wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia skargi 
lub wniosku zbiera niezbędne materiały. 
             Po wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia skargi Uchwałą Nr XXX/301/2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie wskazania nowego  
terminu  rozpatrzenia   skargi   p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) na działalność kierownika powiatowej 
jednostki organizacyjnej  – Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Komisja 
Organizacyjna przystąpiła do  czynności wyjaśniających. 
              Skarżący uczestniczący w posiedzeniu Komisji Organizacyjnej podtrzymał swoje 
zarzuty i nie przedstawił żadnych  innych okoliczności świadczących o zaniedbaniu lub 
nienależytym wykonywaniu zadań przez Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu 
Śląskim. W skardze nie ma bowiem zastrzeżeń dotyczących nieprawidłowej organizacji 
funkcjonowania PPZOZ, za którą odpowiedzialny jest kierownik jednostki, zaś                
przedmiotem skargi są zarzuty dotyczące sposobu leczenia pacjentki, wykonywania procedur 
medycznych. W tym zakresie Radzie Powiatu nie może być udostępniona dokumentacja 
medyczna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada  2008 roku   o prawach pacjenta                  
i Rzeczniku Praw Pacjenta  (tekst jednolity : Dz. U. z 2012 roku poz. 159 ze zm.).  



Według powziętej informacji od p. Bożeny Capek  Dyrektora  Powiatowego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                                   
w Wodzisławiu Śląskim p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) złożył skargę do Okręgowej Izby 
Lekarskiej, która jest organem mogącym ocenić zasadność zastrzeżeń co do zastosowanych w 
procesie leczenia pacjentki procedur medycznych. Dyrektor PPZOZ poinformowała, iż 
dokumentacja medyczna została przekazana  do Okręgowej Izby Lekarskiej.                                                      
                 Wobec powyższego Komisja Organizacyjna wnioskuje do Rady Powiatu 
Wodzisławskiego  o uznanie skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 
dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) za bezzasadną.  
  

  Przewodniczący 
Komisji Organizacyjnej  

 
 

            Adam Krzyżak   
 
 
 
 


