
UCHWAŁA NR 95/452/2016
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 6 września 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 814) w związku z uchwałą nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

29 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 
dotyczącej zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, który stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, o którym mowa 
w § 1 niniejszej uchwały.

2. Konsultacje projektu uchwały, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały przeprowadza się 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu 
i na rzecz mieszkańców powiatu.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie:

1) pisemnego wyrażania opinii z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały – kierowanymi na adres: Referat Spraw Społecznych Starostwo Powiatowe w Raciborzu, 
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz;

2) elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały – kierowanymi na adres: spoleczny@powiatraciborski.pl.
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4. Termin przeprowadzenia konsultacji:

1) rozpoczęcie konsultacji 14.09.2016 r.

2) zakończenie konsultacji 27.09.2016 r.

5. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
jest Aleksander Kasprzak Kierownik Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu:

- Racibórz, Plac Okrzei 4 pokój 9B,

- tel: 32 45 97 347, fax: 32 415 12 12, e-mail: spoleczny@powiatraciborski.pl.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Markowi Kurpisowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

RADCA PRAWNY

Grzegorz Granieczny

wz. STAROSTY
WICESTAROSTA

Marek Kurpis
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Uzasadnienie
Dnia 29 maja 2012 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła uchwałę nr XIX/196/2012 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności 

Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488).

Zgodnie z § 25 statutu Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu zmiany 

w statucie przeprowadza się według tej samej procedury co jego nadanie.

Ponieważ, zgodnie z wytycznymi Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego,  statut 

podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą jest aktem prawa miejscowego, statutu 

z zaproponowanymi przez Dyrektora Szpitala zmianami Zarząd Powiatu kieruje do konsultacji.

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały jest celowe 

i uzasadnione.

 

wz. Kierownika Referatu 
Spraw Społecznych

Joanna Koczwara-
Kozłowska

WICESTAROSTA

Marek Kurpis
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Załącznik nr 1                                                                                            
do uchwały nr 95/452/2016                                                                                  
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                                                                  
z dnia 6 września 2016 r.

UCHWAŁA NR .............................
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia ............................. 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 814) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które 
zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw (Dz. U. Nr 65, poz. 659 ze zm.), 
po przeprowadzeniu wymaganych prawem konsultacji

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/174/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie 
nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 
im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu:

1) w § 21 ust. 2 I. Zespół lecznictwa stacjonarnego i całodobowego dodaje się pkt 22 w brzmieniu 
„Szpitalny Oddział Ratunkowy”;

2) w załączniku nr 1 w I. Zespół lecznictwa stacjonarnego i całodobowego - Racibórz ul. Gamowska 3 
dodaje się pkt 22 w brzmieniu „Szpitalny Oddział Ratunkowy”;

3) w załączniku nr 2 w polu Zespół lecznictwa stacjonarnego i całodobowego dodaje się pole „SOR 
Szpitalny Oddział Ratunkowy”;

4) w załączniku nr 3 w pionie Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych dodaje się pole „SOR Szpitalny 
Oddział Ratunkowy”.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXI/206/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

RADCA PRAWNY

Grzegorz Granieczny

wz. STAROSTY
WICESTAROSTA

Marek Kurpis
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Uzasadnienie

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

(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) statut podmiotowi leczniczemu niebędącemu przedsiębiorcą

nadaje podmiot tworzący. 

Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu został nadany uchwałą nr XVIII/174/2016 Rady Powiatu

Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Dnia 30 września 2003 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła uchwałę nr XII/166/2003

w sprawie zatwierdzenia programu funkcjonalno - użytkowego Szpitala Miejskiego w Raciborzu

wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów, w ktorej przewidziała utworzenie w raciborskim szpitalu

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Utworzenie SOR-u zostało podtrzymane w kolejnych uchwałach

Rady Powiatu zmieniających uchwałę z dnia 30 września 2003 r. Program funkcjonalno - użytkowy

został uzgodniony z Wojewodą Śląskim Aktualizacją zestawienia kosztów zadania inwestycyjnego

"Szpital Miejski w Raciborzu" ul. Gamowska 3 znak BI/IV/7220/6/09/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r.

Mając powyższe na uwadze Dyrektor lecznicy zaproponował utworzenie w Raciborzu

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz uzyskał pozytywną opinię Rady Społecznej Zakładu dla tego

działania, wyrażoną w uchwale nr 4/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo

Medyczne, która niezwłocznie udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej

diagnostyce oraz podjęciu leczenia niezbędnego dla stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących

się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zapewnia transport

sanitarny pacjenta do najbliższego podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia opieki

zdrowotnej w odpowiednim zakresie.

Uruchomienie SOR-u w raciborskim Szpitalu poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo

mieszkańców Powiatu Raciborskiego.

Jak informuje Dyrektor Szpitala istnieje możliwość pozyskania środków na uruchomienie

działalności szpitalnego oddziału ratunkowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego. W 2016 roku przewidziano nabór wniosków w okresie listopad - grudzień.

Wobec powyższego, Rada Powiatu Raciborskiego w dniu 31 sierpnia 2016 r. podjęła uchwałę

nr XXI/206/2016 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Z uwagi

na fakt, że w uchwale tej w paragrafie 1 omyłkowo wpisano numer uchwały zmienianej
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XVI/149/2016, tj. uchwały, która utraciła moc, konieczne jest ponowne podjęcie uchwały

wprowadzającej zmiany w statucie Zakładu.

Działając w oparciu o uchwałę nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia

29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach

dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488) Zarząd

Powiatu skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji.

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały jest celowe

i uzasadnione.

wz. Kierownika Referatu Spraw Społecznych

Joanna Koczwara-Kozłowska

WICESTAROSTA

Marek Kurpis
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr 95/452/2016 

Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 6 września 2016 r. 

……………………………………………… 

                 (nazwa organizacji) 

 

……………………………………………… 

                   (dane adresowe) 

 

 

 

 

Opinie do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zmiany uchwały                      

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

 

Lp. 

Paragraf, ustęp, 

punkt proponowany                 

do zmiany 

Proponowana zmiana 
Uzasadnienie 

proponowanej zmiany 

1.    

2.    

3.    

…    

…    

…    

…    

n*    

Opinie ogólne 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      ………………………………………………………. 
                                                                                      (imię nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentacji organizacji) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
n* - liczba proponowanej kolejnej zmian  

 

 
 

 

wz. STAROSTY 

 

Marek Kurpis 
WICESTAROSTA 
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