
 

 

 
 

 

 

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu                        

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
 

Lp. 
Organizacja 

opiniująca 

Rozdział,  

ustęp, punkt,              

do którego 

 wniesiono 

uwagi 

Uwagi Sposób rozpatrzenia 

1. 

FUNDACJA 
WSPIERANIA 

ROZWOJU NAUKI, 

TWÓRCZOŚCI, 

MEDYCYNY 

„KARDIOWERSJA”. 

§ 4 ust. 3  

Wykreślić Propozycja zmiany odrzucona, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia                                              
15 kwietnia 2011 r. stanowi, iż „Ustrój podmiotu leczniczego 

niebędącego przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego 

funkcjonowania nieuregulowane  w ustawie określa statut”. 

2. § 7 ust. 1  Wykreślić Propozycja zmiany przyjęta, zapis wykreślony. 

3. § 7 ust. 2  Wykreślić Propozycja zmiany przyjęta, zapis wykreślony. 

4. § 8 ust 2   Wykreślić Propozycja zmiany odrzucona, uzasadnienie jak w pkt. 1. 

5. § 14  Wykreślić Propozycja zmiany przyjęta, zapis wykreślony.   

6. § 16 ust. 4  
Modyfikacja 

treści 

Propozycja zmiany przyjęta, zapis zmieniony, obecne brzmienie §14 

ust. 4 i 5. 

7. § 16 ust. 5  
Modyfikacja 

treści 

Propozycja zmiany przyjęta, zapis zmieniony, obecne brzmienie § 14 

ust. 4 i 5. 

8. § 21  Wykreślić Propozycja zmiany odrzucona, uzasadnienie jak w pkt. 1. 

9. § 22 ust. 1  Wykreślić Propozycja zmiany odrzucona, uzasadnienie jak w pkt. 1. 

10. Opinie ogólne 

Odnosząc się do opinii ogólnych Fundacji stwierdza się,                                  

iż uzasadnienia dotyczące wykreślenia ze statutu poszczególnych 

działalności znajduje się w projekcie uchwały skierowanym                              

do konsultacji.  

Wpisanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do statutu Szpitala, 

stanowi zmaterializowanie w formie pisemnej zgody Rady Powiatu                  

na utworzenie wspomnianego Oddziału. Akceptacja ta umożliwiała 

Szpitalowi oraz Zarządowi Powiatu podjęcie działań zmierzających                         

do pozyskania środków finansowych na utworzenie Oddziału. Powiat                             

oraz Szpital nie były w stanie samodzielnie wyasygnować kwoty 

przekraczającej 11 mln zł, niezbędnej do uruchomienia działalności 

SOR. Działalność leczniczą, zgodnie z art. 103 ustawy z dnia                               

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, SOR mógłby rozpocząć                              

po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą. Zgodnie z art. 104 ust. 1 tej ustawy „organ prowadzący 

rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu 

wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.”. W wyroku z dnia       

31 stycznia 2018 r., syg. akt II SA/Ke 643/17, Wojewódki Sąd 

Administracyjny w Kielcach orzekł „wpis do rejestru, o którym mowa 

w art. 103 u.d.l., jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia legalnej 

działalności leczniczej, przy czym przepisy nie nakazują rozpoczęcia 

wykonywanej działalności w dniu wpisu, zwłaszcza jeżeli podmiot 

wskazał termin rozpoczęcia działalności leczniczej przypadający                                 

na dzień późniejszy.”. Jeżeli obowiązujące przepisy nie nakazują 

rozpoczęcia działalności leczniczej w dniu wpisu do rejestru, to tym 

bardziej  nie mogą nakazywać rozpoczęcia działalności leczniczej                       

w momencie wpisania jej do statutu. Zarząd Powiatu oraz Dyrektor 

Szpitala kontynuują działania zmierzające do pozyskania środków 

finansowych na uruchomienie SOR. 
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