
- Projekt - 
Uchwała Nr XVII/…./2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 lutego 2008 roku 

 
 
w sprawie:  wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego  

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Wieruszowie. 

 
 
Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 77b ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku  
z art. 43 ust. 2 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 
 
Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





UZASADNIENIE 
 

do projektu Uchwały Nr XVII/…./2008 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 28 lutego 2008 roku 
 
 
w sprawie:  wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego  

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Wieruszowie. 

 
 

Wicestarosta Powiatu Wieruszowskiego pismem z dnia 12 lutego 2008r.  

znak WS/8022-Z/20/07 wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii przez właściwy organ 

Powiatu Wodzisławskiego o projekcie uchwały Rady Powiatu  Wieruszowskiego w sprawie 

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie. 

PrzedłoŜony do zaopiniowania projekt uchwały jest konsekwencją podjętej w dniu  

31 stycznia tego roku Uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie przemodelowania 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie.  

W przypadku likwidacji publicznego ZOZ-u ustawodawca w art. 43 ustawy  

o zakładach opieki zdrowotnej przewidział szczegółową procedurę, zgodnie z którą powinny 

przebiegać czynności tego typu. Zgodnie z brzmieniem ust. 2 ww. przepisu projekt uchwały 

lub rozporządzenia o likwidacji publicznego ZOZ-u wymaga opinii wojewody oraz 

właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń 

zdrowotnych, a takŜe sejmiku województwa, jeśli zasięg działania zakładu obejmuje 

województwo lub jego znaczną część.  

Opinia ta nie ma charakteru wiąŜącego, choć organ podejmujący w tej sprawie 

uchwałę lub wydający rozporządzenie zobowiązany jest o nią wystąpić, a więc takŜe 

rozwaŜyć argumenty w niej zawarte. W odniesieniu do powiatów ich organy uchwałodawcze 

mają - zgodnie z zapisem art. 77 b ustawy o samorządzie powiatowym - 30 dni na wyraŜenie 

swojej opinii. NiewyraŜenie opinii we wskazanych wyŜej terminie przez jednostkę samorządu 

terytorialnego traktowane jest jako przyjęcie projektu uchwały w brzmieniu przedłoŜonym  

do zaopiniowania. 

Z informacji uzyskanej Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  

w Wieruszowie wynika, iŜ w roku 2007 w SP ZOZ-ie w Wieruszowie leczona była jedna 

osoba będąca mieszkańcem Powiatu Wodzisławskiego, która skorzystała z ambulatoryjnej 

porady specjalistycznej. Z związku z powyŜszym zadecydowano o wystąpieniu do władz 



Powiatu Wodzisławskiego z prośbą o wyraŜenie opinii o przedmiotowym projekcie uchwały 

rady Powiatu Wieruszowskiego. 

Mając na uwadze fakt, iŜ mieszkańcy Powiatu Wodzisławskiego korzystają z usług 

zdrowotnych przekształcanego zakładu tylko w  sporadycznymi przypadkami moŜna uznać,  

iŜ likwidacja ww. zakładu nie spowoduje  

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

 

Z-ca Naczelnika Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

 
/-/ mgr Anna Zawadzka 

 

 


